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في الَمطاِر الدَُّولـّي  ٥ الِحوار األّول: 

في قسم الجوازات و صالة التفتيش  ١٥ الِحوار الثاني: 

في موقف الحافالت  ٢٣ الِحوار الثالث: 

٣١ في استراحة النخيل  الِحوار الرابع: 

في الفندق  ٤١ الِحوار الخامس: 

٤٩ في الغرفة  الِحوار السادس: 

٥٧ في المطبخ  الِحوار السابع: 

في الُمسَتشَفى  ٦٧ الِحوار الثامن: 

االّتصاالت الهاتفّية  ٧٥ الِحوار التاسع: 

المزارات  ٨٥ الِحوار العاشر: 

٩٢ الُمْعَجْم 



پيش گفتار
قاُل االمام الصادق(ع):

(َتَعلَّموا العربية فإِّنها َكالُم اللِه اّلذي ُيَكلُِّم ِبِه َخْلَقُه.)
عربى را بياموزيد زيرا كالم خداوند است كه با آن با آفريدگانش سخن مى گويد.

خداى مهربان را سپاسگزاريم كه به ما توفيق داد تا بتوانيم با نگارش اين كتاب به كارگزاران حّج و زيارت خدمتى 
نموده باشيم و از قادر متعال مسألت داريم ما را در ارائه خدمات بيشتر به اين عزيزان موّفق بدارد.

كتابى كه در پيش روى داريد بر اساس نيازهاى كارگزاران حج و زيارت تأليف شده است.
شيوة تأليف به صورت گروهى و توّسط اساتيد مكالمه سازمان حّج و زيارت مى باشد و درآن از جزوه هاى ارسالى 

استان ها به واحد آموزش سازمان نيز بهره گيرى شده است.
گزينش كلمات و جمالت اين كتاب بر مبناى كاربردى بودن و سادگى مى باشد و هدف آن است كه كارگزار 

محترم بتواند احتياجات خود را برطرف كند.
در پايان از خوانندگان محترم خواهشمنديم پيشنهادهاى خود را به اداره آموزش سازمان حّج و زيارت ارسال 

نمايند.
                                                                                               

با تشّكر و احترام



الِحوار األّول

في الَمطاِر الدَُّولّي
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للمطالعة و التمرين في البيت:
تلّفظ الكلمات(1)

اسَتِمْع إلى أستاذك كيف يتلّفظ  الكلمات التالية:
ثمّّ حاِوْل أن َتَتَعلََّمها جّيداً :

أـ ع  
َعَلم: پرچم أَْم: يا  ل: به عقب بينداز  أجِّ آجًال: دير 
أََلم: درد َعّم: عمو  ل: بشتاب  َعجِّ عاِجًال: زود 

غ ـ ق  

َغَلَب: چيره شد ُغّل: طوق آهني برگردن  غازي: جنگجو  َغْدر:خيانت 
َقَلَب: دگرگون كرد ُقْل: بگو  قايض: داور  َقْدر: ارزش 

س ـ ث ـ ص  
ساَد: به سروري رسيد صاَر: شد  سور: ديوار  َسمني: چاق 

صاَد: شكار كرد ساَر: حركت كرد  صور: بوق  مَثني: گرانبها 

  

(1) توجه داشته باشيد يادگيرى مخارج حروف در يك جلسه امكان پذير نيست و بايد براى يادگيرى صحيح به تالوت صحيح قرآن و يا اخبار عربى راديو 
و تلويزيون گوش فرا داد و كلمات را بارها تكرار نمود تا يادگيرى صورت بگيرد. كلمات به كار رفته در اين بخش از كتاب نيز براى يادگيرى به كار نرفته اند 

و هدف از آمدن آنها فقط تفهيم اهميت مخارج حروف است.

fiČÎ˛a@âaÏ�������������z�€a@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
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أرضار: زيان ها َظْهر: كمر  َعْظم: استخوان  : لغزيد  زَلَّ
أزرار: دگمه ها زَْهر: گل  َعزْم: اراده  : خوار شد  َذلَّ

هـ ـ ح  

ُهبوب: وزيدن ُحروب: جنگ ها  حامد: ستاينده  حول: پيرامون 
ُحبوب: دانه ها ُهروب: فرار  هامد: سرد و خاموش  هول: ترس 

ت ـ ط  

تني: انجير َشّط: درياچه  تابع: پيرو  تاَب: توبه كرد 
طني: گل َشّت: پراكنده  طابع: تمبر  طاَب: خوب شد 

ز ـ ذ ـ ض ـ ظ
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َوليّ  في  المطاِر الدُّ

الرُجُل الَعسَكرّي:               َكيَف حاُلَك (1)طيِّب إن شاء الّله؟

مديُر القاِفلة(2) :               الحمدلّله . ِبَخري.

الرجُل العسكرّي:               أهًال و َسهًال ِبك.

                                   أنَت ِمن أّي َبَلد؟

مدير القافلة:                    أنا (3)ِمن إيران، ُمحاَفَظة إيالم و مدينة بدرہ.

خول؟ الرجُل العسكرّي:               أين َجواُزك و ِبطاقُة الدُّ

مدير القافلة:                    هذا َجوازي و هذہ ِبطاَقتي.

الرجُل العسكرّي:               َكم عدُد الزائرين يف القافلة؟
                                   َكم َرُجًال و َكم امَرأة؟ (4)

مديُر القافلة:                    ِمائة و اثنان و ِعرشون. (5)

                                  َسبعون امَرأة و اثنان و َخمسون َرُجًال.

الرجُل العسكري:               َمن (6)هذا الرَُّجل؟

مديُر القافلة:                    اُملرِشُد الّدينّي.

الرجُل العسكري:               يا ُمدير. رَتِّب اإلْخَوة و األَخوات َخْلَف الَخطِّ األحَمر.

مديُر القافلة:                    هل مُيِكن أن َيِقف ُمساِعُد القافلة ِللُمساعدة؟ 
الرجُل العسكري:               الَبأَس. (7)

(1) عاميانه عراق: (اِشَلونك).
(2) در عاميانه: (َحمَلدار)، (معّلم).

(3) عاميانه: (آين).
(4) عاميانه عراق: (اِمَريِّه)؛ عاميانه عربستان: (ُحرمة).

(5) در همه گويش هاى عاميانه عددهاى بيست، سى، چهل، پنجاه و... فقط با (ين) به كار مى رود. مثال:
20: عرشيْن / 30: ثالثنْي / 40: أربعنْي / 50: خمسنْي...

(6) عاميانه عراق: (ِمنو)؛ عربستان؛ (مني).
(7) عاميانه عراق: (َماْيخاِلْف)؛ عربستان؛ (ما يف مشكلة).

fiČÎ˛a@âaÏ�������������z�€a@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
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 بعد دقائق  

طّي:          أهًال و سهًال يا حاّج. الرشُّ
                    هل َمَعك ُمراِفقون؟ (1)

الزائر:               ال، ِجئُت وحدي.

المة. ل(2)ُخْذ َجوازَك، َمَع السَّ طّي:          َتَفضَّ الرشُّ

الزائر:               ُشكراً عىل ُمساَعَدِتَك.

يف املَحَجِر الصّحي  

املسؤول الصحي:          يا مدير، ُقل للّزوار:

                                   اّلذين ما أَكلوا الُحبوب و ما ِعنَدُهم أوراق صّحّية؛

                                   َيِجب عليهم أن يأُكلوا هذہ الحبوب.

بعد تصنيف الجوازات ِبالبطاقات ِمن ِقَبل املَندوبني ِمن وزارة الحّج  

الرجل العسكري:          اِذَهبوا إىل قسم التفتيش.

املفّتش:                    ماهذا؟!... اِعَتِقلوُہ.

الزائر:                         لكن أنا مريض و هذا دوايئ.

املفّتش:                    ال، يا عزيزي، هذا غري َمسموح.

رات ُأْلِقَي القبُض عىل الزائر اّلذي كان معه املخدِّ

الزائر:                    أنتم َشعب ِمضياف و أنا َضيُفُكم.

                         أنا شائب و مريض...

املفّتش:               هذا الكتاب ممنوع دخوُلُه.
(1) در گويش هاى عاميانه عالمت جمع مذكر سالم فقط (ين) است. مثال: (َمعاك ُمراِفقنْي؟)

ْل). ل) و در سوريه: (َفدَّ (2) در عاميانه عراق: (اِْتَفضَّ
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                         أعِطني الكتاب.

َبعَد ِعرشين دقيقة و بعد اعتقال شخٍص آَخر

مدير القافلة:               ثالثة ِمن ُزّوار قافلتي غري موجودين.

الرجل العسكري:          نحن اِعَتَقْلناُهم.

                              ملاذا الَترشَحوَن للّزوار بأنَّ املخّدرات

                              ممنوعة دخوُلها و بعض الكتب ممنوعة؟

مدير القافلة:               نحن دامئاً َنَرشُح للزّوار.

                              ولكن مع األسف هؤالء الزّوار كانوا غائبني.

َبعَد َعرش دقائق

مدير القافلة:          ما العمل؟ ما هو الحّل؟

الرجل العسكري:     َيِجب أن يأيت رئيُسنا.

رئيس املفّتشني:     ُخذوا ِمن ُمَمثِّيل الحّج و الزيارة - الحارضين يف املطار - االلتزاَم الخّطي.

مدير القافلة:          ُشكراً ِلُحسن ُمساعدِتُكم.
حادثة هاّمة

طّي، ُمساِعُد القافلة:          يا سّيدي الرشُّ

                              هذا الزائر َنِيسَ َحقيبَتُه(1) و َجوازَُہ يف الطائرة.

                             هل مُيِكُن أْن ُتساِعَدين؟

طّي:                    َسأّتِصل(2) ِبأمِن املَطار و َسُيحِرضوَنها(3) َلك. الرشُّ

(1) در عاميانه عربستان و سوريه: ( َشنطة ) و عراق: (َجنطة).
(2) در عاميانه عربستان و مصر به جاى حرف ( َسـ ) كه نشانه آينده است حرف ( َحـ ) مى آيد.

) به كار مى رود. (3) در عاميانه ( ِيجيْب، اِيجيْب) به جاى ( َسُيحِرضُ

fiČÎ˛a@âaÏ�������������z�€a@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
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التمارين:
الَخَطأ الف: َعيِّن الصحيح و الَخَطأ:  الصحيح 

١-  كان َ مديُر القافلة  ِمن  محافظة  كرمان .         
٢- عدُد الزّوار ِمئة و اثنان و ِعرشون.          
٣- َنِيسَ أَحُد الزّوار َحقيبة َزوَجِتِه يف الطائرة.      

ب: َعيِّن  المرادف  و المضاّد: = ، ≠
٦- الَبأس َ ... ما يف  مشكلة  ٥- اِمَرأة  ... ُحرمة   ٤- ِبطاقة  ... َتذكرة  

٩- َيِقف  ... َيقُعد (َيجِلس )  َ ٨- َخلف َ ... أمام  رَ  ٧- َنِيس َ ... َتَذكَّ

د: َرتِّب الكلمات:
١٠- هذہ  / هذا / ِبطاَقتي  / َجوازي  / و /  ............................................
١١- و اثنان ِ / و ِعرشون  / ِمائة  /     ..................................................

١٢- األحَمر / الخّطـ / َخلف َ / الزائرين  / رَتِّب  /.    ...................................

كلمات  مفيدة  للمطالعة 

پرواز هواپيما از زمين  إقالع ُ الطائرة : 
كارت  خروج  ِبطاقة ُ اُملغاَدرَة : 

كارت  ِبطاقة  (ج : ِبطاقات ): 
كارت  ورود خول :  ِبطاقة ُ الدُّ

ويزا َتأشرية ، فيزا: 
بليت  هواپيما َتذِكرَة  الطائرة : 

گمرك  َجامرِك : 
گذرنامه  َفر:  َجواُز السَّ
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كيف  سامسونيت  َحقيبة  ِدْبلوماسّية : 
مأمور نظامي  َرُجل  َعسَكرّي: 
پرواز، سفر ِرْحلة : 
شمارة  ويزا رََقم ُ التَّأشرية : 

ميدان  و فضاي  فرودگاه  ساحة ُ املَطار: 
افسر گذرنامه  ضاِبط ُ الَجوازات : 

هواپيما طائرة  (ج : طائرات ): 
پرواز، هواپيمايي  َطرَيان : 

چرخ  َعرَبّية ، َنّقالة : 
اثاثيه  َعفش  (عاميانه ) ِحْمل: 

افراد در حال  آمدن  قاِدمون : 
سالن  انتظار قاعة ُ االنتظار: 

سالن  فرودگاه  قاَعة ُ املَطار: 
بخش  اعزام  حيل :  ِقسم ُ الرتَّ

بخش  بازرسي  ِقسم ُ التَّفتيش : 
بخش  گذرنامه  ِقسم ُ الَجوازات : 
تابلو پروازها َلوَحة ُ الرََّحالت : 
كيف  دستي  ِمحَفظة َيَدوّية : 

باند َمدَرج : 
مهماندار ُمَضيِّف : 

خروج ، ترك  كردن  جايي  ُمغاَدرَة : 
خارج  شوندگان  ُمغاِدرون : 
كارمند گمرك  ف ُ الَجامرك :  موظَّ
فرود هواپيما ُهبوط ُ الطائرة : 

fiČÎ˛a@âaÏ�������������z�€a@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN





الِحوار الثاني

 في قسم الجوازات
وصالة التفتيش
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للمطالعة  و التمرين  في  البيت  (خودآموز)
تعليم  الضمائر:

الضامئر املنفصلة :

َّ) تلفظ  مي شود و مثني  نيز كاربرد ندارد. * -  در تلفظ  عاميانه  (ُهم ) به  صورت  (ُهم 

الضامئر املّتصلة :

* -  در تلفظ  عاميانه  (بو) به  جاي  (ِبه ِ) به  كار مي رود. مثال : 
أنا اِتََّصلْت ُ بو: من  با او تماس  گرفتم .

أنامن

أنِت   أنَت   تو

هَي   هَو   او

َنحُنما

أنتام      أنتام     أننُتَّ     أنتم     شما

ُهام     ُهام     ُهنَّ     ُهم(*)   آنان، ايشان

ِ من يـَمـ 

ِ تو ــــِك   ـــَك   ـَتـ 

ـــها   ـــُه (*) - ـِه   ـَش ـِ او 

ِ ما ــــناـِماـ 

ِ شما ـــُكما      ـــُكما     ــــُكنَّ     ــُكم     ـِتانـ 

ِ آنان - ــِهنَّ     ــُهم- ــِهم   ـِشانـ  ــُهما- ــِهما      ــُهما- ــِهما     ــُهنَّ

Ô„br€a@âaÏ�������������z�€a@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
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ُانُظر بدّقة  إلي  استعمال  الضمائر في  الجمل :
التمرين : ترِجم ْ هذه  الجمل  إلى  الفارسّية  دون َ النظر إلى  ترجمتها:

١. أنا إيراين ّ و هذا جوازي  . 
من  ايراني  هستم  و اين  گذرنامه ام  است .

٢. أنا إيرانّية  و هذا جوازي . 
من  ايراني  هستم  و اين  گذرنامه ام  است .

٣. أنت َ إيراين ّ و هذا جوازك َ. 
تو ايراني  هستي  و اين  گذرنامه ات  است .

٤. أنت ِ إيرانّية  و هذا جوازك ِ. 
تو ايراني  هستي  و اين  گذرنامه ات  است .

٥. نحن  إيرانّيون  و هذہ  جوازاتنا.   
ما ايراني  هستيم  و اين  گذرنامه هايمان  است .

٦. نحن  إيرانّيات  و هذہ  جوازاتنا.   
ما ايراني  هستيم  و اين  گذرنامه هايمان  است .

٧. أنتم  إيرانّيون  و هذہ  جوازاتُكم .   
شما ايراني  هستيد و اين  گذرنامه هايتان  است .

   .َّ َّ إيرانّيات  و هذہ  جوازاتُكن  ٨. أننُت 
شما ايراني  هستيد و اين  گذرنامه هايتان  است .

٩. ُهم  إيرانّيون  و هذہ  جوازاتُهم .   
ايشان  ايراني  هستند و اين  گذرنامه هايشان  است .

   .َّ َّ إيرانّيات  و هذہ  جوازاُتُهن  ١٠. ُهن 
ايشان  ايراني  هستند و اين  گذرنامه هايشان  است .
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في  قسم ِ الَجوازات 

ِمن  َفضِلك ، هات ِ َجوازَك . ف :  املوظَّ

ل ْ. َتَفضَّ ُمساِعُد القافلة : 

يف  البداية  َتذَهب (1) إلى مّكة  أو املدينة ؟ ف :  املوظَّ

رة . ُمساِعُد القافلة :  إلى  املدينة ِ املنوَّ

حيل . اِذَهب ْ (2) إلى  قسم ِ الرتَّ ف :  املوظَّ

َ(3) قسم ُ الرتحيل ؟ أين  ُمساِعُد القافلة : 

ُهناك ، يف  ِنهاية ِ الّصالة . ف :  املوظَّ

ُشكراً. ُمساِعُد القافلة : 

َمع َ السالمة . ف :  املوظَّ

في  صالة ِ التفتيش   

...  ...

َضع  الَحقيبة  ُهنا(4) و افَتْحها. ف :  املوظَّ

ل . حقيبتي  َمفتوحة . َتَفضَّ ُمساِعُد القافلة : 

ما هذہ  األشيـإ؟ ف :  املوظَّ

َمالِبس ُ اإلحرام ، ِشبِشب ، ُمشط ، َمكينُة الِحالقة ، كامرية ،  ُمساِعُد القافلة : 

(1) در عاميانه: ْتروْح، اِْتروْح
(2) در عاميانه: ُرْح

(3) در عاميانه عربستان و سوريه و عراق: َوين و در مصر: فني.
نطة اِْهنا. (4) عاميانه آن: َخّيل الشَّ
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ات ، زعفران ... َحَلوّيات ، ُفسُتق ، ُمَكرسَّ  

ما هذہ ؟! ف :  املوظَّ

ُة الصوت  و أعالم ُ القافلة . ُمَكربِّ ُمساِعُد القافلة : 

يا أخي ، هذہ  الوسائل ، ممنوع  ُدخوُلها. ف :  املوظَّ

لكن ْ نحن  ِبحاجة  إلى هذہ  الوسائل  إلرشاِد الحّجاج . ُمساِعُد القافلة : 

ما يف  مشكلة ، ُخْذها و اذَهب ْ. ف :  املوظَّ

ُشكراً على  ُحسن ِ ُمساَعَدِتك . يف  أمان ِ الله . ُمساِعُد القافلة : 

المة . َمع َ السَّ ف :  املوظَّ

حادثة  هامة 

عفواً يا أخي ، إّن أَحد اُملعَتِمرين  َنِيس َ كامريََته ُ  املدير اإليرايّن:     

                                                               يف حاِفلة(1)  رقم  ألف  و ِمئَتني (2) و اثَنني  و ِسّتني .

َسأذَهب  إَلى  املَوِقف  و ُأشاِهد (3)و ُأَفتِّش ُ الحاِفلة . مسؤول ُ َرشكة ِ النقل ِ الَجامعي ّ:  

(1) در عاميانه عربستان: باص.
. (2) در عاميانه: ميْتنِيْ
(3) در عاميانه: أشوف.
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التمارين للبيت:
الَخَطأ الصحيح  الف: َعيِّن الصحيح و الَخَطأ: 

١- كاَنت القافلة َتذَهب(1)يف الِبداية إىل مّكة املكرّمة .     
٢- كاَن قسُم الرتحيل يف ِنهايِة الصالة.    
٣- ماَسَمَح موّظُف التَّفتيش ِبدخوِل الوسائل .      

ب: عيِّن  المترادف  و المتضاد: = ، ≠
٦. ُرْح ... اِذَهْب ٥. ِبداية ... ِنهاية  ٤. هاِت ... أَْعطِ 

٩. ُخْذ ... أعِط ٨. ممنوع ... َمسموح  ٧. رَجاًء ... ِمن َفضِلك 
١٢. صالة ... قاعة ١١. مفتوح ... َمسدود  ١٠. َخلِّ ... ُحّط 

ج: َعيِّن  الكلمة  الفصيحة :
(َوين  أيَن  ) ١٤. كجا:   (اِذَهْب  روْح  )  ١٣. برو:  
(َحقيبة  َشنطة  ) ١٦. چمدان:   (َضْع  َخلِّ  )  ١٥. بگذار:  
(شوْف  ُانُظْر  ) ١٨. نگاہ كن:   (ميَّه  ِمئة  )  ١٧. صد:  
(َمن  مني  )  ٢٠. عيبى ندارد: (البأس  مايف مشكلة  ) ١٩. چه كىس:  
(ايجيْب  ُيحِرضُ  ) ٢٢. مى آورد:   ٢١. زن:  (ُحرمة  اِمَرأة  ) 
(َنحُن  اِحَنه  ) ٢٤. ما:   (ُهنا  اِْهنا  )  ٢٣. اينجا:  

(1) (كاَنْت تذَهُب) ماضى استمرارى است به معنى ( مى رفت) كان + فعل مضارع = ماضى استمرارى.

Ô„br€a@âaÏ�������������z�€a@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN





الِحوار الثالث

في موقف الحافالت
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للمطالعة  و الحفظ  في  البيت :
تعليم  ظروف  المكان  و الزمان  (خودآموز)

األمُس األّول: پريروز اآلن: حاال  إذا: هرگاه، اگر 
أسَفل: پايين، پايين تر ُأسبوع (ج: أَسابيع): هفته  الَيوَم: امروز 

أْمس: ديروز أماَم، ُقّداَم: جلو  أعَىل: باال، باالتر 
َبعَداُملفَرتَق: بعد از چهارراه هر: بعدازظهر  َبعَدالظُّ أيَن: كجا، هرجا 

َبعَد َقليل: كمى بعد َبعَدثالثة أّيام: سه روز بعد  َبعَد ُبكرة (بعد َغد): پس فردا 
َبنَي: ميان َبعيد َعن: دور از  َبعَد يوَمني: دو روز بعد 

َخْلَف، َوراَء: پشت سر  ِجوار، َجنَب: كنار  َتحَت: زير 
َشْهر (ج: أشُهر): ماه                      َصباح: صبح  َسَنة(ج:َسَنوات وِسنني):سال 

امل: سمت چپ  َعَىل(حرف جر): روى، بر                 عىل الشِّ عرص: عصر 
عىل الَيمني: سمت راست                 َعَىل طول: مستقيم(1)  َعَىل الَيسار: سمت چپ 

َغداً، (ُبكرة): فردا                         َفْجر: سپيده دم  ِعنَد: نزد 
هر: پيش از ظهر                 َقبَل قليل: كمى پيش  قبل الظُّ َفوَق: باالى، روى 

َلاّم، ِعنَدما، حنَي: هنگامى كه                 َليل، (ج: َليايل) ِعشاء: شب  َقريب ِمن: نزديك به 
َليلُة أّوِل أمس: پريشب                  َمَتى: چه وقت، هر وقت  ليلة الَغد: فردا شب 
َمغرِب: مغرب                             ُمنَتَصُف اللَّيل: نيمه شب  َمساء: بعدازظهر، شب 

َنهار: روز هنگام                          هذا األسبوع: اين هفته  ة: مدتى است  ُمنُذ ُمدَّ
َنة: امسال                      هذہ الليلة: امشب  هذہ السَّ هر: اين ماه  هذا الشَّ

ُهناَك: آنجا ُهنا: اينجا 
 

(1) - در عاميانه عراق: (ُگَبل = ُقَبل) و در سوريه و مصر: (ُدغري) و در امارات و برخى كشورهاى حوزه خليج فارس،(سيده).

s€br€a@âaÏ�������������z�€a@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
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في َموِقف الحاِفالت 

...                              ...

َعفوا، أيَن موِقُف الباصات؟ مساعد القافلة: 

العاِبر:                         ُرْح عىل طول، َخلَف تلك الِعامرة العالية.

   َبعَد َخمس دقائق 

مساعد القافلة:          ساَعَدَك الّله. أنَت سائق(1) الباص؟

ْل. ماذا ُتريد(3) ؟ السائق:                    َنَعم(2)، َتَفضَّ

مساعد القافلة:          أنا ِبحاجة إىل َثالثة باصات.

السائق:                    أنا يف خدمِتك.

مساعد القافلة:          َكم عدُد املَقاِعد(4) يف هذا الباص؟

السائق:                    َثالثة و أربعون.

مساعد القافلة:          رجاًء اِفَتْح(5) باَب الباص؛
                             حّتى ألِصق هذہ اللَّوحة َخلَف الزُّجاج. (6)

(1) در عاميانه عربستان: َسّواگ.( سّواق)
(2) در عاميانه عربستان: ( أيَوه) و عراق: ( إي).

ك) و لبنان: (شوَبك) و مصر: ( عاِوْز ايْه). (3) در عاميانه عربستان: (اِش ِتبَغى) و عراق: (ِشْرتيد) و سوريه: (شوَبدَّ
(4)  مترادف آن: الَكراّيس.

(5) مترادف آن: ُفّك.
(6) در عاميانه عربستان: ُگزاز.
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السائق:                    حارض؛(1) ُتعطيني إكرامّية(2) ؟

مساعد القافلة:          نعم، إذا(3) كاَنت ُمعاَمَلُتك َجيِّدة.

                             َتعرِف طريَق املدينِة املنورة؟

السائق:                    ال، َمَع األَسف!

مساعد القافلة:          ما يف مشكلة(4). ال َتقَلْق.

السائق:                    أبِرش.

ْدَتها(6) ؟ مساعد القافلة:          اِسَتَلْمَت(5) الَجوازات ِمن النِّقابة و َعدَّ

السائق:                    نعم، اِسَتَلْمُت.

ة موجود يف الثّالجة؟ مساعد القافلة:          مإ(7) الصحَّ

السائق:                    نعم. موجود. لكْن حاّر.

ل اُملَكيِّف؛ الَجّو حاّر ِجّداً. مساعد القافلة:          رجاًء َشغِّ

                              َلاّم(8) َوَصلَت إىل املَوِقف، 

(9) حّتى َتِصل ُكلُّ الباصات.                              اِصِربْ

   َبعَد عشر دقائق: 

السائق:                    يف أّي مكان َنسَرتيح؟

(1)  مترادف آن: عىل عيني، أبرش.

(2) عاميانه آن: َبخشيش، بقشيش.
(3) مترادف آن: إن، َلو.

(4) مترادف آن در عربى فصيح: الَبأَس.
(5) ( اِسَتَلَم) يعنى (دريافت كرد) در مقابل ( َسلََّم) يعنى ( تحويل داد).

يِته. (6) در عاميانه عربستان: َعدَّ
(7) در عاميانه عربستان و عراق: ماي.

(8) مترادف با: ِعنَدما.
(9) در گويش عاميانه عربستان و مصر: اِسَتّنا.

s€br€a@âaÏ�������������z�€a@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
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مساعد القافلة:          يف اسرتاحة ساسكو.

َكم كيلومرتاً إىل ساسكو؟ السائق: 

َحوايل ِمئَتنَي و أرَبعني كيلومرتاً. مساعد القافلة: 

حادثة هاّمة

                                                                             يف السوق

افة؟ عفوا يا أخي، أيَن محلُّ الرصَّ الزائر: 

عىل طول، َبعَد َخمسني مرتاً عىل مَيينك. (ِبالَيمني) العابر: 

أماَم الِجرس(1).   

  بعد دقيَقَتني:

ِبَكم ُتَرصِّف ِمئة دوالر؟ الزائر: 

ِبَثالمِثئة و َخمسة و َسبعني رياًال. الّرصّاف: 

(1) در عاميانه عربستان و مصر: كوْبري.
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التمارين للبيت:
الَخَطأ الصحيح  الف: َعيِّن الصحيح و الَخَطأ: 

١- كاَن موِقُف الباصات أماَم عامرٍة َقصرية .     
٢- كاَن مساعُد القافلة ِبحاجة إىل ثالثة باصات.    
٣- كاَن عدُد الَكراّيس يف الباص َثالثة و أرَبعني .      

ب: عيِّن  المرادف  و المضاد:   = ، ≠
٨. اِسَتَلَم ... َسلََّم ٦. إكرامّية ... َبخشيش  ٤. َجيِّدة ... َسيِّئة 

٩. مَيني... َيسار ٧. اِْصِربْ ... اِسَتعِجلْ  ْل ... أْطِفئ(1)  ٥. َشغِّ

ج: َعيِّن  الكلمة  الفصيحة :
كوبري  )  ١٠. ُپل:                 (ِجرس   

أيَوہ  )  ١١. آرى:               (َنَعم   
ُتريُد  )  (ِتبغٰى    ١٢. مى خواهى:       

آين  )  (أنا    ١٣. من: 
ماء  ) ١٤. آب:                (ماي   

ُزجاج  ) ١٥. شيشه:             (ُگزاز   
اِيش  ) ١٦. چه چيز:          (ماذا   
اِصِربْ  ) ١٧. صربكن:            (اِسَتّنا   

(1) در عاميانه: ( َطّفي).

s€br€a@âaÏ�������������z�€a@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
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كلمات مفيدة للمطالعة

باص (ج: باصات): اتوبوس إشارة: چراغ راهنمايى و رانندگى 
حاِفلة (ج: حاِفالت): اتوبوس ِبطاقُة االسِتمارة: كارت ماشين 

ُرخصة قيادِة السّيارة، ُرْخصة َسوق:گواهينامة رانندگى ماشين  َدورّية (ج: َدورّيات): گشتى 
ُسلَّم (ج: ساللم): نردبان رقُم السّيارة: شماره ماشين از سوى شركت 

َسّيارة األجرَة: ماشين كرايه، تاكسى َسيارة الُحمولة: ماشين باربرى 
َسّيارة اإلطفإ: ماشين آتش نشانى سّيارة اإلسعاف: آمبوالنس 

شارع رئيسّي: خيابان اصلى رطة: ماشين پليس  سّيارة الشُّ
ُصندوُق الجَنب: صندوق بغل ُشرْطة الُمرور: پليس راهنمايى و رانندگى 

طريق دائرّي: كمربندى ُصندوق (ج: َصناديق): صندوق 
قائُد السّيارة، سائق، َسّواق: راننده َطريق َسريع: اتوبان 

َلوحة السّيارة: پالك ماشين ُقّالب: نوعى ماشين باربرى 
ِمْرَوَحة (ج: َمراِوح): بادبزن، پنكه لوري: نوعى ماشين باربرى بزرگ 

ُمَكيِّف (ج: ُمكيِّفات): كولر ُمَفَترق ُطُرق: چهارراه، سه راه 
َونيت: وانت ميكرو باص (ج: ميكرو باصات): مينى بوس 

 



الِحوار الرابع

في استراحة النخيل





33

للمطالعة و التمرين في البيت:
تعليم الفعل الماضي (خود آموز)

َنموَذج (1) لتصريف الفعل الماضي:

التمرين: ُانُظْر إلى النَّموَذج ثّم أكِمل األفعاَل الماضية:

(1) مَنوَذج: نمونه و مثال.

…iaä€a@âaÏ�������������z�€a@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

َكَتْبُتنوشتم

َكَتْبِت   َكَتْبَت   نوشتي

َكَتْبْت   َكَتَب   نوشت

َكَتْبنانوشتيم

َكَتْبُتام      َكَتْبُتام     َكَتْبنُتَّ     َكَتْبُتم     نوشتيد

َكَتَبتا     َكَتبا     َكَتنْبَ     َكَتبوا   نوشتند

َرَجْعــبرگشتم

َرَجْعــ   َرَجْعــ   برگشتي

َرَجعــ   َرَجَع   برگشت

َرَجْعــبرگشتيم

َرَجْعــ      َرَجْعــ     َرَجْعــ     َرَجْعــ     برگشتنيد

َرَجعــ     َرَجعــ     َرَجعــ     َرَجعــ   برگشتند
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ساَفْرسفر كردم

ساَفْر           ساَفْر           سفر كردي

ساَفر           ساَفَر           سفر كرد

ساَفْرسفر كرديم

ساَفْر            ساَفْر           ساَفْر           ساَفْر           سفر كرديد

ساَفَر           ساَفر           ساَفْر           ساَفر           سفر كردند

اِْشَتَرْيــخريدم

اِْشَتَرْيــ           اِْشَتَرْيــ           خريدي

اِْشَتَر           اِْشَتَرى          خريد

اِْشَتَرْيــخريديم

اِْشَتَرْيــ            اِْشَتَرْيــ           اِْشَتَرْيــ           اِْشَتَرْيــ           خريديد

اِْشَتَر           اِْشَتر           اِْشَتَرْيــ           اِْشَتَر           خريدند

ُقْلــگفتم

ُقْلــ           ُقْلــ           گفتي

قاَلـــ           قال           گفت

ُقْلــگفتيم

ُقْلــ            ُقْلــ           ُقْلــ           ُقْلــ           گفتيد

قاَلـــ           قالـــ           ُقْلــ           قالــ           گفتند
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في استراحِة النَّخيل

...                              ...

عة؛ إلنَّ اسرتاحة النخيل َقريبة. رجاًء َخفِّف الرسُّ مدير القافلة: 

أبرش؛ َكم ساعة َنبَقى؟ السائق: 

تقريباً نصف (1) الساعة. مدير القافلة: 

ِلامذا(2) َنِقف ُهناَك(3) ؟ السائق: 

بات. ِلالسرتاحة و ُرشِب الشاي أو اُملرَطِّ مدير القافلة: 

... ها، َوَصْلنا. ِقْف.  

***

عفوا أيَن َدورُة املياہ(4) ؟ مدير القافلة: 

ُرْح ِمن ُهنا(5) . عىل مَييِنك. العاِمل: 
َخلَف تلك الِبناية. (6)  

***

َمساء الَخري. ساَعَدَك الّله. مدير القافلة: 

ْل. َمساء الخري. َتَفضَّ عاِمُل النَّخيل: 

بات؟ ِعنَدك ُمرَطِّ مدير القافلة: 

نعم ِعندي مرشوبات غازّية وشاي و َعصرُي الَفواِكه و أشياء أُخَرى. العامل: 
(1) در عاميانه: ُنص.

(2) در عاميانه عربستان و عراق: ( لِيش) و در كشورهاى حوزه مديترانه: ( ِلـ ).
(3) در عاميانه عربستان و عراق: ( اِْهناْك) و در سوريه ( هونيْك).

(4) در عراق: ( َمراِفق ِصّحية): ضمنا حاّمم يا حاّممات و ِمرحاض هم بدين معنى مى باشد.
(5) در عاميانه: ( ِمّنا)؛ ضمناً ( ِمّناْك) نيز به معنى ( ِمن ُهناك: از آنجا) مى باشد.

(6) مترادف با ( الِعامرة).
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ُخْذ(1) هذہ الحوالة و أَعِطنا ِمئة ِببيس و ِعرشين شاياً. مدير القافلة: 

(2) قليًال(3) . َرجاًء اِصِربْ  العامل: 

***

يا ُسّواق(4) اِنَتَهى(5) وقُت االسرتاحة. َتعالوا َنَتَحرَّك. مدير القافلة: 

اُملعَتِمرون جالسوَن(6) يف الباصات.  

نحن َنجيء(7) اآلن(8) . ّواق:  السُّ

ُشكراً ِلُمساَعَدِتُكم. مدير القافلة: 

حادثة هاّمة

مساعد القافلة:          َثالثة ِمن ُزّوارِنا ضاعوا.

الضابُط اُملناِوب:          أَعطونا ُمواَصفاِتِهم.

مساعد القافلة:          الشخُص االّول:

                              طويُل القامة، َنحيف و ُعمرُہ ِسّتون.

                              ذو ِلْحية َبيضاء، أسَمُر اللَّون و اسُمُه جعفر.

                                                                الشخص الثاين:

َقصرُي القامة، َسمني(9) و ُعْمرُُہ أرَبعون.  

(1) در عاميانه عربستان و عراق: اُُخْذ.
( (2) در عاميانه عربستان و مصر: ( اِسَتّنا) و عراق: ( اِْصُطُربْ

(3) در عاميانه: ُشَوّيه، اِْشَوّيه.
(4) در عاميانه عربستان و عراق: ُسّواگ.

(5) در عاميانه: َخَلص.
(6) در عاميانه عربستان و عراق: (گاْعدينْ) تغيير يافته (قاِعديَن).

(7) مترادف با: نأيت.
ه). (8) در عاميانه عربستان: ( َدحني) و عراق: ( َهسِّ

(9) ( سمني) و ( متني) مترادف هستند.
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ذو َبَرشة َبيضاء و أصَلع و ذوِلْحَية َسوداء و عىل عيِنه َنّظارة.  

و ِعنَدُہ َقميص أخَرض.  

 

                                  و الشخُص الثالث:

اِمرأة َعجوز، ُعمُرها تقريباً َخمسة و ِسّتون.  

متوّسطُة القامة و َنحيفة و عىل عيِنها َنّظارة و يف َيِدها َحقيبة َصفراء اللَّون.   

َسَنتَِّصُل ِبكم عندما َنِجُدُهم و َنحُصل عىل أّي معلومات. الضابط اُملناِوب: 
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التمارين للبيت:
الَخَطأ الصحيح  الف: َعيِّن الصحيح و الَخَطأ: 

ّوار يف النَّخيل حوايل نصف الساعة.      ١- َبِقَي  الزُّ
٢- أراَد مديُر القافلة ِمئة ببيس و ِعرشين شاياً.    
٣- أرَبعة ِمَن الزّوار ضاعوا.      

ب: عيِّن  المرادف  و المضاد:   = ، ≠
٦- َبيضاء ... َسوداء ٥- َنحيف ... َسمني  ٤- َطويل ... َقصري 
٩- جاِلس ... واِقف ٨- اِنَتَهى ... َخَلص  ٧- َتعال ... ُرحْ 
١٢- ِقْف ... َتَحرَّْك ١١- ِبناية ... ِعامرة  ١٠- َقليل ... َكثري 

١٥- باص ... حاِفلة ١٤- أْو... أمْ  ١٣- َقريب ... َبعيد 
١٨- شاّب ... شائب ١٧- َشباب ... ِشياب  ١٦- عجوز ... شائب 

ج: َعيِّن  الكلمة  الفصيحة :
لِيش  )  (ملاذا    ١٩- چرا: 

ِمن ُهنا  ) (ِمّنا    ٢٠- از اينجا: 
ُخْذ  )  (ُاُخْذ    ٢١- بگري: 

شَوّيه  ) (َقليًال    ٢٢- كمى: 
َدحنْي  )  (اآلن    ٢٣- حاال: 
(ُحرمة   اِمرأة  ) ٢٤- زن: 
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كلمات مفيدة للمطالعة

َبنَرش: پنچرگيرى آيس كريم، بوظة: بستنى 
َحليب: شير يوت: تعويض روغنى  َتغيرُي الزُّ

ر ناِعم: شكر ُسكَّ ر َقواِلب: قند  ُسكَّ
شاي ُحُلو: چاى شيرين شاي َثقيل: چاى پررنگ 

شاي ُمّر: چاى تلخ شاي َخفيف: چاى كم رنگ 
َعصرُي الَفواِكه: آب ميوه شيشه: قليان 

َلنَب رائب: دوغ َكفرة احتياطّية: الستيك زاپاس 
ُة الَوقود: پمپ بنزين َمَحطَّ َلنَب َزبادي، َلنَب، َروبة: ماست 

بات: نوشيدنى (انواع نوشيدنى) ُمرَطِّ بات غازّية: نوشيدنى هاى گازدار  ُمرَطِّ
ِملَعَقة (ج: َمالِعق): قاشق ِملَعَقة شاي: قاشق چايخورى 

ِنسكافه: نسكافه  
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الِحوار الخامس

في الفندق
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للمطالعة و التمرين في البيت

تعليم الفعل المضارع(خودآموز)
َنموَذج لتصريف الفعل المضارع:

التمرين: أكِمل الفراغات َوفَق النَّموَذج:
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أْسَمُعمي شنوم

َتْسَمعيَن   َتْسَمُع   مي شنوي

َتْسَمُع   َيْسَمُع   مي شنود

َنْسَمُعمي شنويم

َتْسَمعاِن      َتْسَمعاِن     َتْسَمْعَن     َتْسَمعوَن     مي شنويد

َتْسَمعاِن     َيْسَمعاِن     َيْسَمعَن     َيْسَمعوَن   مي شنوند

ْعرُفمي شناسم

ــعرفــ          ــعرُِف          مي شناسي

ــْعرُِف          ــْعرُِف          مي شناسد

ــْعرُِفمي شناسيم

ــْعرِفــ      ــْعرِفـ     ــْعرِفــ     ــْعرِفــ     مي شناسيد

ــْعرِفـــ     ــْعرِفــ     ــْعرِْفــ     ــْعرِفــ   مي شناسند

ساِفُرسفر مي كنم

ــساِفر   ــساِفُر   سفر مي كني

ــساِفُر   ــساِفُر   سفر مي كند

ــساِفُرسفر مي كنيم

ــساِفر      ــساِفر     ــساِفْر     ــساِفر     سفر مي كنيد

ــساِفر     ــساِفر     ــساِفْر     ــساِفر   سفر مي كنند
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ْشَتريمي خرم

ــْشَتريــ   ــْشَتري   مي خري

ــْشَتري   ــْشَتري   مي خرد

ـــْشَتريمي خريم

ْشَتريــ      ْشَتريــ     ــْشَتريــ     ــْشَتر     مي خريد

ــْشَتريــ     ــْشَتريــ     ــْشَتريــ     ــْشَتر   مي خرند

قوُلمي گويم

ــقولــ   ــقوُل   مي گويي

ــقوُل   ــقوُل   مي گويد

ــقوُلمي گوييم

ــقولــ      ــقولــ     ــُقْلــ     ــقولــ     مي گوييد

ــقولــ     ــقولــ     ــُقْلــ     ــقولــ   مي گويند
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في الفندق

َكيَف حاُلك؟ صاحُب الُفنُدق: 

الحمدلّله  ِبخَير و َكيَف أنَت؟ مدير القافلة: 

أنا ِبَخير. صاحُب الُفنُدق: 

أنَت ِمن أّي مدينة؟  

ِمن إصفهان و أنَت ِمن أيَن؟ مدير القافلة: 

رة. أنا ِمن أهالي المدينة المنوَّ صاحُب الُفنُدق: 

ساَفرَت إلى إيران حتَّى اآلن؟ مدير القافلة: 

َنَعم، ساَفرُت َمرَّة واِحدة. صاحُب الُفنُدق: 

لماذا سافرَت و َمَتى؟ مدير القافلة: 

ِلزيارِة اإلمام الرضا(ع)؛ َقبَل َسَنة. صاحُب الُفنُدق: 

َمن هذا الشخص الجاِلس على الُكرسّي(1) ؟ مدير القافلة: 

هذا حارُِس العمارة؛ اسُمُه أبو إسماعيل. صاحُب الُفنُدق: 

و َما اسُمَك؟ مدير القافلة: 

اسمي أبومنصور. صاحُب الُفنُدق: 

الِعمارة َنظيفة و جاِهزة؟ مدير القافلة: 

ال َتقَلْق، الُعّمال َيبَدؤوَن ِبَتنظيِف الُغرَف َبعَد صالِة الظهر صاحُب الُفنُدق: 

زوَن الُغرَف حّتى صالِة الِعشاء. و ُيَجهِّ  

لكْن ُزّواُرنا َيِصلون َبعَد ساَعَتين.  مدير القافلة: 

(1) مترادف با (َمقَعد).
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ما في ُمشكلة. أقوُل(1) ِللُعّمال حّتى َيبَدؤوا ِبالَعَمل ِمَن اآلن.  صاحُب الُفنُدق: 

ما اإلمكانّياُت الموجودة في الُغرَف؟ مدير القافلة: 

َحَسَب َعقِداإليجار َيكوُن في الُغرَف:  صاحُب الُفنُدق: 

ة، صينّية َمَع كاسات شاي،  َسرير، َمرَتَبة َمَع َشرَشَفين، ِمَخدَّ  

رّية، َسلَُّة الَفواِكه  ِترموس شاي، ِسّكين، ِممَلَحة، ُسكَّ  

                                  و ُصحون صغيرة ِللَفواِكه.

هل صالُة الُمحاَضرات ِلتعليم َمناِسِك الَحّج و َتنسيِق األمور موجودة؟ مدير القافلة: 

ال َمَع األسف. لكن اِسَتفيدوا ِمَن الَمَمّرات. صاحُب الُفنُدق: 

ُشكراً جزيًال. مدير القافلة: 

ال ُشكَر على الواجب. صاحُب الُفنُدق: 

حادثة هاّمة

عفواً يا أخي، َيَتَسرَُّب الماء(2) ِمن ُغرفة رقم َثالثِمئة(3) و َخمسة. مساعد القافلة: 

اآلن ُأرِسُل السّباك. مسؤول الصيانة: 

لة (4). معذرًة؛ ُمَكيِّف ُغرفة رقم أرَبعِمئة و َسبعة ُمَعطَّ مساعد القافلة: 

َسيأتي الَكهَربائي َبعَد َصالِة العصر. مسؤول الصيانة: 

(1) در عاميانه عربستان و عراق: ( أگوْل) و در عربستان: ( أگوْل ُلْه) يعنى ( أقوُل َلُه) و در عراق: ( أگوْل َلهُ) به همين معناست.
(2) به عاميانه عراق و عربستان: ماي و سوريه: َمي.

(3) به عاميانه برخى ( ثالمثئة) را ( ُتلُتميَّة) تلفظ مى كنند.
(4) به عاميانه عربستان و عراق: ( َخربان) و سوريه: ( ِعِطل). همچنين در عاميانه عربستان ( موَشّغال) به معنى ( كار نمى كند) است و معادل فصيح آن (الَيشَتِغُل) 

مى باشد.
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التمارين للبيت:
الَخَطأ الصحيح  الف: َعيِّن الصحيح و الَخَطأ: 

١- كاَن صاحب الُفنُدق ِمن إصفهان.     
٢- صاحب الُفنُدق كاَن ما ساَفَر(1) إلى إيران.    
٣- صالُة الُمحاضرات ما كاَنت موجودة في الُفنُدق.      

ب: ُاكُتْب جمَع ُكلِّ كلمة:  
٤- ُفنُدق: .....................              ٥- ُمدير: .......................                  ٦- َمدينة: ........................
٩- حارِس: .........................  ٨- ُكرسّي: .......................  ٧- َسَنة: ....................... 
١٢- َسرير: ........................ ١١- ُغرفة: ......................  ١٠- عاِمل: .................... 
١٥- فاِكهة: .......................  ١٤- ِسّكين: .....................  ١٣- َشرَشف: ................. 
١٨- َمَمّر: .......................... ١٧- ُمَكيِّف: ...................  ١٦- َصْحن: ................... 

َرتِّب الكلمات:
........................................ ١٩- مّكة / إلى / ساَفرُت / واِحدة / َمرَّة/.  
........................................ ٢٠- ِمئة و َثالثة / ِمن / الماء / َيَتَسرَُّب / ُغرفة / رََقم /. 
........................................ ٢١- ِبـ / الُعّمال / َتنظيِف / َيبَدؤون / الُغرَف /. 

(1) (كان ما ساَفر) يا (ما كان سافر)، ماضى بعيد است به معنى (سفر نكرده بود).
كان + قد + فعل ماضى = ماضى بعيد

حرف قد گاهى حذف مى شود

èflbÇ€a@âaÏ�������������z�€a@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN





الِحوار السادس

في الغرفة
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للمطالعة و التمرين في البيت

تعليم النفي و االستقبال (خودآموز)
* فعل ماضى با حرف (ما) منفى مى شود. مثال:

التمرين:
* فعل هاى داده شده را منفى كنيد و ترجمه آن ها را بنويسيد:

* فعل مضارع با حرف (ال) و (ما) منفى مى شود.

êÖbé€a@âaÏ�������������z�€a@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

فعل ماضي منفيفعل ماضي مثبت
ل َلعوض كردَبدَّ عوض نكردما  َبدَّ
تغيير ندادندما   َغيَّرواتغيير دادندَغيَّروا
ْبَت ْبَتنصب كرديرَكَّ نصب نكرديما   رَكَّ
سفر نكردمما   ساَفرُْتسفر كردمساَفرُْت

فعل ماضي منفيفعل ماضي مثبت
نمى دانمماأْدريالأْدريمى دانمأْدري
نمى شناسىماَتْعرِفالتْعرُِفمى شناسىَتْعرُِف

فوَن فوَن تميز مى كنيدُتَنظِّ فوَنالُتَنظِّ  تميز نمى كنيدماُتَنظِّ
نمي خريمماَنْشَتريالَنْشَتريمي خريمَنْشَتري

فعل ماضي منفيفعل ماضي مثبت
.....................................................................فراموش كردمَنسيُت
.....................................................................شناختيمَعرَْفنا
.....................................................................فرستادأرَسَل
.....................................................................فهميديَفِهْمَت
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التمرين:
* فعل هاى داده شده را منفى كنيد و ترجمه آن ها را بنويسيد:

* فعل مستقبل با افزودن (َسـ ) يا (َسْوَف) بر سر فعل مضارع ساخته مى شود. مثال:

التمرين:
* از فعل هاى مضارع، فعل مستقبل بسازيد و ترجمه آن ها را بنويسيد:

فعل ماضي منفيفعل ماضي مثبت
.....................................................................تعمير مى كنىُتَصلُِّح
.....................................................................مى گويىَتقوليَن
.....................................................................صدا مى زنمُأنادي
.....................................................................راه مى رويمَنْمشي

فعل مستقبلفعل مضارع
به زودى خواهد آمدَسَيأتيمى آيدَيأتي

خواهد آمدَسوَف َيأتي

به زودى خواهم گفتَسأقوُلمى گويمأقوُل
خواهم گفتَسوَف أقوُل

فعل مستقبلفعل مضارع
...................................................كمك مى كندُيساِعُد

...................................................

...................................................مى رسندَيِصلوَن
...................................................
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في الغرفة

الُمشرِف:                    َصباح الَخير يا مدير. ما الخبر(1) ؟

مديرالقافلة:               َخير إن شاء الّله.

                              َبعُض الُغرَف وسائُلها ناقصة.

ل، أّي ِخدمة؟ الُمشرِف:                    َتَفضَّ

مديرالقافلة:               ُغرفة رََقم ِمئة و َثالثة َعَشر َسريُرها َمكسور

                              و َمرَتَبُتها َوِسَخة و ما فيها تلفزيون. 

                              و في ُغرفة رقم ِمئتَين و َخمسة َعَشر الثالّجة َخربانة(2) .

ريَر الَمكسور و المرتبَة الَوِسَخة  ُل السَّ الُمشرِف:                    ُأَبدِّ

                              و أتَِّصل ِبالَكهَربائي ِلتصليِح الثالّجة الخربانة.

مديرالقافلة:               هذہ قائمة َذَكرُت فيها َبعَض الوسائل(3) الالزمة ِلَبعِض الُغرَف. 

ْد َبّطانية واحدة في ُغرفة رقم مئَتين و أرَبعة                               َزوِّ

ْص َسريراً ِمن ُغرفة رقم َثالثِمئة و ِستَّة.                               و َنقِّ

الُمشرِف:                    حاضر. ُكّل شيء جاِهز؛ َكما ُتِحّب.

مديرالقافلة:               َليَست في ُغرفتي ِخزانة ُنقود. و أنا ِبحاجة إلَيها جّداً.

الُمشرِف:                    الِخزانة موجودة و لكنَّها في االستقبال.

  َبعَد ِعشرين دقيقة

مديرالقافلة:               َنسيُت أن أذُكر ِبأنَّ ُغرفة رقم أرَبعِمئة و َخمسة َليَس فيها ُكرسّي و

(1) در عاميانه عربستان: اِيْش أخبارُكم و در عاميانه عراق: َشكو ماكو.
لة (2) لفظ فصيح آن: ُمَعطَّ

(3) در عاميانه عربستان و عراق: أغراض.

êÖbé€a@âaÏ�������������z�€a@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
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                              َعالّقة و طاولة و ِمنَشَفة صغيرة و كبيرة.

الُمشرِف:                    على َعيني، َسُأرِسُلها(1) ِبُسرعة.

مديرالقافلة:               ُشكراً على ُحسِن ُمساَعَدِتك. 

                              َحِفَظَك الّله(2) !

الُمشرِف:                    نحن في خدمِتُكم.

مديرالقافلة:               َجزاَك الّله َخيراً!
حادثة هاّمة

في المطعم

ّيد المدير، مديرالقافلة:               أّيها السَّ

                              ِلماذا الماُء الّساخن في الَمطَعم غير جاِهز؟

زوا السّخانات  مدير المطعم:               سأطُلب ِمن الُعّمال في  الَمطَعم أن ُيَجهِّ

َبب.                               و أسأُلُهم َعن السَّ

بعد دقائق  

مدير المطعم:               يا مدير، َفِهمُت الموضوع. 

لة ِمن َليلِة أمس.(3)                                 بعُض الّسّخانات ُمَعطَّ

مديرالقافلة:               َرجاًء َصلِّح الّسخاّنات ِبُسرعة.

مدير المطعم:               َعَلى َعيني.

مدير القافلة:               تْسَلم َعيناك.

(1) معادل حرف ( َسـ ) كه به معنى ( آينده) است؛ در زبان محلى عربستان ( َحـ ) است. ( َحارِْسْلهِ: خواهم فرستاد).
(2) در زبان عاميانه: الّله ْيَخّليْك.

(3) ( ليلة أمس) معادل واژه (بارِحة) در عاميانه است.
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التمارين للبيت:
الَخَطأ الصحيح  الف: َعيِّن الصحيح و الَخَطأ: 

يَر املَكسور).      ُل الرسَّ ١- قاَل اُملرشِف: (ال أَبدِّ
٢- كانت ِخزانُة النُّقود يف االستقبال.    
٣- املُإ الساِخن ما كان جاِهزاً يف املَطَعم .      

ب: َعّين الكلمَة الغريبة في ُكّل مجموعة:
ة   َرسير                  ِنقابة       َرشَشف    ِمَخدَّ ٤- َبّطانية  
٥- قامئة   ُسلَّم     َمَمّر   ُغرفة                  صالة      
حارِس    َمرَتبة                 عاِمل      ٦- َكهَربايئ   َسّباك  

ِعرشين               َخمسة       ٧- ألف                 َترحيل   ِمئة  

ج: َعيِّن  الكلمة  الفصيحة :
ل  ) (َخربان  ُمَعطَّ ٩- خراب:  (ما الخرب  اِيْش أخباْرُكم  )  ٨- چه خرب؟ 
(الّله ْيَخّليْك  َحِفَظك الّله  ) ١١- خدا نگهدارت باشد:  (َسأرِسُل  َحارِْسل  )  ١٠- خواهم فرستاد: 
(ِمَئَتنِي  ميْتنِيْ  ) ١٣- دويست:  (ماي  ماء  )  ١٢- آب: 
(َحمَلدار  مديُرالقافلة  ) ١٥- مدير كاروان:  (َوين، فني  أيَن  )  ١٤- كجا: 
(َنحُن  اِحَنه  ) ٢٤. ما:   (ُهنا  اِْهنا  )  ٢٣. اينجا:  

êÖbé€a@âaÏ�������������z�€a@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
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كلمات مفيدة للمطالعة

استقبال: پذيرش استعالمات: اطالعات 
بانيو: وان باب (ج: ابواب): در 

ِترموس شاي(ج:ِترموسات): فالكس چاى ِبْزبوز، َحَنفّية: شير آب 
ِجدار (ج: ُجدران): ديوار ُثَرّيا، َنَجفة: لوستر 

حاّمم إفرَنجّي: حمام فرنگى  حائط (ج: حيطان): ديوار 
َدورُة املياہ (ج: دوراُت املياہ): توالت حاّممات: حمام، توالت 

ِستارة (ج: َستائر)، ِستار: پرده دوش: دوش 
َرسير (ج: أِرسَّة): تخت َرسير ُمزَدوج، َرسير َدَبل: تخت دو نفره 

سقف (ج: أسُقف): سقف َسطح (ج: ُسطوح): پشت بام 
ُسلَّم َكهَربايّئ: پله برقى ُسلَّم (ج: َسالِلم): پلكان، پله 
َشّطاف: سر شلنگى ُشّباك (ج: َشبابيك): پنجره  

ُشّقة ُمِطلَّه عىل الَحرَم:آپارتمان ُمشِرف به حرم ة مؤثَّتة: آپارتمان مبله  ُشقَّ
ُشّقة (ج: ُشَقق): آپارتمان ُشّقه ُمِطلَّه عىل الشارع:آپارتمان ُمشِرف به خيابان 

صالة اُملحاَرضات: سالن اجتماعات صالُة االستقبال: سالن پذيرايى  
ُغرفة ُثنائّية: اتاق دو نفره ُغرفة ُثالثّية: اتاق سه نفره 

َلّيات َمعِدنّية: شلنگ روكش فلزى ُغرفة ُمفرَدة: اتاق يك نفره 
َمدَخُل الِعامرة: ورودى ساختمان َمخَرج َطواِرئ: خروج اضطرارى 

ِمصَعد (ج: َمصاِعد): آسانسور ِمرحاض (ج: َمراحيض): توالت 
َمطَعم (ج: مطاِعم): رستوران، غذاخورى َمطَبخ (ج: َمطاِبخ): آشپزخانه 

ِمقَبُض الباب: دستگيرة در  ِمفتاح (ج: َمفاتيح): كليد 
َمَمّر (ج: َمَمّرات): راهرو َمقَصف: آبدارخانه 

َوالّعة: فندك نافذة (ج: َنواِفذ): پنجره ها 



الِحوار السابع

في المطبخ
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للمطالعة و التمرين في البيت

تعليم فعل النَّهي (خودآموز)
* َنموَذج لتصريف فعل النهي:

التمرين:
* أكِمل الفراغات َوفَق النَّموَذج:

�nB�ª§A ¥í�§A¹ª]oT§Aã»´®§A ¥í�¹ª]oT§A

� Ôé ß] Öo ÒUºjo£»«oM� Öé ß]o ÒU¿jo¢¯oM

� Ò�¼í ß]o ÒUºjo£»«oM� ã
»í ß]o ÒU¿jo¢¯oM

��� Ò¬±í ß]o ÒUk½jo£»«oM��� A±í ß]o ÒU¿k½jo¢¯oM

��� Ò�Öí ß]o ÒUk½jo£»«oM��� Ò�Öí ß]o ÒU¿k½jo¢¯oM

�� ¬Bí ß]o ÒUk½jo£»«oM�� Bí ß]o ÒU¿k½jo¢¯oM

�� ß¬Bí ß]o ÒUk½jo£»«oM�� Bí ß]o ÒU¿k½jo¢¯oM

�nB�ª§A ¥í�§A¹ª]oT§Aã»´®§A ¥í�¹ª]oT§A

� Ô�Ò¦ Ö�ÒUº±{»« ¬Ao¢¯

� Ò�Ö¦ ß\ÖíÒTvÒU»®�»« ³¦\î

��� Ò¬±�BhÒUk¼woU»«

��� Ò¬ Ök Ôí Ö�ÒUk¼®¼z¯»«

�� ß¬BdÒT Ö�ÒUk¼®�»« pBM

�� ß¬B¼ Ò�ÖLÒUk¼¯B«»«
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�nB�ª§A ¥í�§A¹ª]oT§Aã»´®§A ¥í�¹ª]oT§A

� Ô¥ ß~ÚTÒUºo¼£»« tBªU

� Ò�¼� ß�ÒU»Tv½A»«

��� Ò¬±�@ Úo ÒdÒT ÒUk¼®�»« S�oe

��� Ò�Ö�Ù	Ò®ÔUk¼®�»« q¼ªU

�� ß¬BvÒLÖ¦ÒUk¼{±Q»«

�� ß¬Ak¼�ÒTvÒUk¼®�»« ²jB�TwA

�nB�ª§A ¥í�§A¹ª]oT§Aã»´®§A ¥í�¹ª]oT§A

� E Òk ÖL ÒU»®�»« 
°o{

� Ò�¼d Òª ÖvÒU»µj»« ²pB]A

��� Ò¬±¦ ßwo ÔUk¼Two�»«

��� Ò¬ Öj Ù° Òq ÔUk¼®�»« ³�B�A

�� ß¬B~Ù�Ò®ÔUk¼®�»« ©�@

�� ß¬À ßv ÖÒUk¼½±{»«
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في الَمطَبخ

...                              ...

عفواً، أيَن َمطَبُخ الُفنُدق؟ الُمساِعد: 

فى الميزانّية. الُمشرِف: 

َرجاًء َتعال أَرِني(َوّريني)(1) الَمطَبخ  الُمساِعد: 

و ُقل(2) لي ما هي الُمَعّدات الموجودة؟  

أرَبعة َطّباخات غازّية و َثالثة ُقدور كبيرة و َشّواية.  الُمشرِف: 

أنابيب(3) غاز كبيرة و صغيرة و طاحونة...   

هل ِعنَدُكم ِمفرَمة َلْحم، َقّطاعُة الُخَضر و َقّشارُة الَبطاِطس الَكهَربائّية؟ الُمساِعد: 

نعم، ُكلُّها موجودة في ُغرفِة التحضير. الُمشرِف: 

أيَن الثالّجات؟ الُمساعد: 

ْفر(4) ِبِجواِر الَمطَبخ خاّصة ِللُّحوم.  الّجات َتحت الصِّ ثـَ الُمشرِف: 

و ثالّجتان(5) َفوق الصفر ِللُخضرَوات و األلبان.  

ما هي اإلمكانّيات األخَرى في المطبخ؟ الُمساعد: 

جميُع أنواع الُقدور، ِمصفاة، ِمغرََفة،  الُمشرِف: 

كاكين، ِمقالة، َكبشة، أنواُع السَّ  

(1) ( َوّريني) واژه گفتارى در گويش عربستان است؛ در لفظ فصيح ( أِرين) به كار مى رود.
(2) در عاميانه عربستان و عراق: ( گوْل) و سوريه: ( ئوْل).

(3) ( أنابيب) جمع ( أنبوب) است كه در اصل به معناى ( لوله ها ) است.
اما در عربستان به معنى ( كپسول ها ) به كار مى رود و مترادف آن در عراق ( اُسطوانات ) است.

(4) در عاميانه: ِصِفر.
(5) شكل درست كلمه از نظر دستور زبان ( ثالّجتاِن) است اما در تكلّم ساده عربى اين گونه نكات نحوى رعايت نمى شود و ( ثّالَجَتني) گفته مى شود.
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َفّتاحُة الُعَلب، ِمَفّك، صينّية و ُمَعّدات َكهَربائّية الزمة.  

***

إذا كاَن ِعنَدُكم شيء ناِقص؛ أنا في خدمتُكم. الُمشرِف: 

َحّياَك الّله! الُمساعد: 

حادثة هاّمة

...

أَحد زّوارِنا نائم(1) في هذا الُمسَتشَفى. مساعد القافلة: 

إذا تكوُن أحوالُه حسنة َفُنريُد أن ُنخرَِجُه ِمن ُهنا.  

ما اسُم المريض؟ الطبيب: 

اسُمُه (السّيد هاشم). مساعد القافلة: 

في أّي قسم نائم؟ الطبيب: 

واِرئ. في قسِم الطَّ مساعد القافلة: 

َسأقوُل ِللُمَمرِّضة أن ُتناديه. الطبيب: 

(1) نائم در محلى: (نايم) و مترادف با (راِقد).
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التمارين للبيت:
الَخَطأ الصحيح  الف: َعيِّن الصحيح و الَخَطأ: 

١- كان املطبخ يف الدور األريض.     
٢- كان يف املطبخ أربعة طّباخات.                              
٣- القّشارة ما كاَنْت موجودة يف املطبخ .      

ب: ِانَتِخب الجواب الصحيح:
۴ - جهاٌز ِلحفظ املواّد الِغذائّية ِمن الَفساد:  الثالّجة  القّشارة 
۵ -آلٌة ِلقطع اللحم و الطامِطم:  الصينّية  السّكني 

۶ -آلٌة ِلَفْتح الَرباغي:  املِصفاة  املَِفّك 

ج: َعيِّن الكلمَة الغريبة:
٧- ِملَعقة  َشوكة  ِسّكني  ِقدر  ِلْحية          
٨- ِمقالة  َبَقر  َخروف  َدجاج  َجَمل          
٩- غّسالة  قّطاعة  فّتاحة  ثالّجة  عالّمة          
١٠-  َلنَب  نائم  َحليب  ُزبدة  ُجبنة          
١١-  إسعاف  ُمسَتشَفى  ُمسَتوَصف  َشّواية  َصيَدلّية     

١٢-  َمطَبخ  َطّباخ  َبّطيخ  َمطبوخ  َطبخ          

…ibé€a@âaÏ�������������z�€a@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
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كلمات مفيدة للمطالعة

َبّرادة: آب سردكن بازِالّء: نخودفرنگى  
َبطاِطس، َبطاطا: سيب زمينى َبَصل: پياز 

بوفية َمفتوحة: بوفه باز َبقدوِنس: جعفرى 
ى: شام خورد َتَعشَّ َبيض َمسلوق: تخم مرغ آب پز 

َتميس: نوعى نان تافتون (در سعودي) ى: ناهار خورد  َتَغدَّ
ُجْبنة ُمَثّلثات: پنير سه گوش ُجْبنة َشَفرات: پنير يك نفره 

َجَزر: هويج ُجْبَنة (ِجِبن): پنير 
ُحْلو (ُحُلو): شيرين حاِمض: ترش 

م: شير پاستوريزه َحليب ُمَعقَّ َسم: شير پرچرب  َحليب كاِمُل الدَّ
ص َمجروش: لپه ُحمُّ َحليب: شير، شيرخوردن 

ُخْبز، (ُخُبز) َعيش: نان  ص: نخود  ُحمُّ
ر: جو پوست كننده َشعير ُمَقشَّ  َسَلطة: ساالد 

صامولي: نان ساندويچى شوربة، ِحساء: سوپ 
َعَسل: عسل َصْلصة َطماِطم: سس گوجه 

ُعْلَبة (ج: ُعَلب): قوطى، جعبه َعشاء: شام 
فاصولية َحمراء: لوبيا قرمز َغداء: ناهار 
َفّروج َمْشوّي: جوجه كباب فاصولية َخضرإ: لوبيا سبز 

ُفطور، َفطور، إفطار: صبحانه (در عاميانه عراق: ُريوق) دة: فريزر  فريزر، ُمَجمِّ
َقرنابيط: گل كلم َفواِكه: ميوه ها 

َقفيص، َمَسّد: بست (نام وسيله اى است) ِقشطة: خامه  
ِخدمة: سرويس ِخدمة ذاتّية: سلف سرويس 

ُخْضَروات: سبزيجات ُخرطوم الغاز: شلنگ گاز 
ُرّز ُبخارّي: برنج دمكش َدجاج َمْشوّي: مرغ بريان 
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ُرّز َمَع الكباب: چلوكباب جاج: چلومرغ   ُرّز َمَع الدَّ
ن) ُرّز: برنج (در عاميانه عراق:تِمَّ ُرّز َمَع الَمرَق: چلو خورش 

َزيت سائل: روغن مايع ُزْبَدة، (ِزِبد): كره 
رَقواِلب: قند ُسكَّ َسّخانة: آبگرمكن 

ِمْلح (ِمِلح): نمك ر ناِعم: شكر  ُسكَّ
ة (ج: َشّدات): بسته(مانند بسته سبزى) َشدَّ َسميد، دقيق ِكنتاكي: آرد سوخارى 

َشْعرّية: رشته فرنگى  ة حاّر: سس تند  َشطَّ
كباب ُكفتة: كوبيده كباب ِقَطع: چنجه 

ُكزَبرة، ُكْسُبرة: گشنيز ُكّراث: تره، تره فرنگى 
ِمحَبس: فلكه گاز يا آب ماِلح: شور 

ُمّر: تلخ َمخَزن (ج: َمخاِزن): انبار 
ُمربَّى ِمشِمش: مرباى زردآلو ُمربَّى َفراولة: مرباى توت فرنگى 
َمرَق ُخَضر: خورش سبزى َمرَق باِذنجان: خورشت بادمجان 

ُمسَتوَدع (ج: مستودعات): انبار َمرَق كوسه: خورشت كدو 
َملفوف، ُكُرمب: كلم پيچ ة الماء: پمپ آب  ِمَضخَّ

َنعناع: نعنا ُم الغاز: رگالتور  ُمَنظِّ
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الِحوار الثامن

في الُمسَتشَفى
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للمطالعة و التمرين في البيت

تعليم فعل األمر(خودآموز)
* َنموَذج لتصريف فعل األمر

التمرين:
* أكِمل الفراغات وفق النموذج:

�nB�ª§A ¥í�§A¹ª]oT§Ao«F§A ¥í�¹ª]oT§A

� ÔKÒµ Öm ÒUº°n»«� ÖKÒµ Öl ßA°oM

� Ò�¼LÒµ Öm ÒUº°n»«� ã
»L Òµ Öl ßA°oM

��� Ò¬±LÒµ Öm ÒUk½°n»«��� A±LÒµ Öl ßAk½°oM

��� Ò�ÖLÒµ Öm ÒUk½°n»«��� Ò�ÖLÒµ Öl ßAk½°oM

�� ß¬BLÒµ Öm ÒUk½°n»«�� BLÒµ Öl ßAk½°oM

�� ¬BLÒµ Öm ÒUk½°n»«�� BLÒµ Öl ßAk½°oM

�nB�ª§A ¥í�§A¹ª]oT§Ao«F§ A ¥í�¹ª]oT§A

� ÔcÒT Ö�ÒU»®�»« pBM

� Ò�¼í ß]o ÒUºjo£»«oM

��� Ò¬±LÔTÖñ ÒUk¼v½±¯»«

��� Ò�Ö¦ ß~ÚTÒUk½o¼£»« tBªU

�� ß¬BM Òo ÖzÒUk¼{±¯»«

�� ß¬Bd½o ÒTvÒUk¼®�»« SeAoTwA
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في الُمسَتشَفى

...                              ...

أسَعَدالّله أوقاَتُكم! ُمساِعُد القافلة: 

َمرحباً ِبك. ماذا َتأُمر؟ مدير الُفنُدق: 

لّية؟ أيَن ُعْلَبُة اإلسعافاِت األوَّ ُمساعد القافلة: 

وِر(1) األرّيض. يف الدَّ مدير الُفنُدق: 

ما هو أَهمُّ الوسائل يف الُعْلبة؟ مدير القافلة: 

مة... ُقطن طّبي، َلّفافة، سافلون، الُكحول، َلْصقة(2) ُمَعقَّ ُمساعد الفندق: 

***

َنحُن ِبحاجة إىل سّيارة إسعاف  ُمساعد القافلة: 

ِلَنقِل املريض إىل اُملسَتشفى.  

َسأتَِّصل ِباإلسعاف اآلن. مدير الُفنُدق: 

  َبعَد َخمِس دقائق:

وارئ؟ أيَن ِقسُم الطَّ ُمساعد القافلة: 

وارئ. أماَمك قسُم الطَّ ف االستعالمات:  موظَّ

  يف ُغرفِة الَفحص:

ْل، اِِجلْس(3) ُهنا. َتَفضَّ الطبيب: 

(1) مترادف با: طاِبق
(2) در عاميانه عربستان: َلزگه

(3) در عاميانه عربستان و عراق: اُْگُعْد و در سوريه: ُعْد اّما واژه ( اِسَرتِْح) كه در عاميانه ( اِسِرتْيْح) گفته مى شود و به معنى ( راحت باش) است گاهى به جاى 
( اِجِلْس) به كار مى رود.



71

Âflbr€a@âaÏ�������������z�€a@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

(1) َيشكو املريض؟ ...ِممَّ  

هذا الزائر ِعنَدُہ ُصداع و أَلم شديد يف َصدرِہ. ُمساعد القافلة: 

ر؟ كَّ م أو السُّ ِعنَدہ َضْغُط الدَّ الطبيب: 

هذہ أوراُقُه الصّحّية. ُمساعد القافلة: 

ر. م، لكن ما ِعنَدُہ ُسكَّ ِعنَدہ ارتفاع َضغِط الدَّ  

ُخْذ هذہ الَوْصفة  الطبيب: 

ور األريض. يَدلّية يف الدَّ و ُرْح إىل الصَّ  

َكَتَبُت يف الوصفة.   

إبرَة و ُحبوب و رشاب و ماء ُمَغّذي. (َمْصل)  

و الّله الشايف.  

يَدلّية:   َبعَد أخذ األدوية ِمن الصَّ

أيَن ُغرفة َزْرِق اإلَبر؟ ُمساعد القافلة: 
يف آِخِر املََمّر عىل الَيسار. (2) يَدّيل:  الصَّ

ِبِجواِر اُملخَتَرب و ُغرِفة األِشّعة.  
حادثة هاّمة

ر أَحِد الباصات َتأخُّ
َر أَحُد الباصات؟ مدير القافلة:               ِلامذا َتأخَّ

حيل:          ذاك الباص ىف الطريق إَليُكم مسؤول الرتَّ

َر َكثريا َفأْخِربوين.                               و إذا َتأخَّ

(1) ِمْن + ما = ِممَّ
(2) َيسار و ِشامل مترادف هستند.
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التمارين للبيت:
الف: أِجْب عن األسئلة التالية: 

........................................................ ١- أيَن كاَنْت ُعْلبة اإلسعافاِت األّولّية؟ 

........................................................ ٢- هل يف ُعلبة اإلسعافات األّولّية َفّتاحُة الُعلَب موجودة؟ 

........................................................ ٣- ما اسُم السّيارِة اّلتي َتنُقُل املريض إىل اُملستَشفى؟ 

ب: عيِّن  المرادف  و المضاد:   = ، ≠
٦- أمام ... َوراء ٥- َدور ... طاِبق  ٤- ارتفاع ... انخفاض 

٩- َفْحص ... ُمعاَيَنة ٨- ِبِجوار ... َجنب  ٧- اِجِلْس ... ُاقُعدْ 
١٢- شديد ... َخفيف ١١- ِرشاء ... َبيع  ١٠- ِعنَدُہ ... َلهُ 

ج: َعيِّن الكلمَة الفصيحة:
١٣- َسأتَِّصل:    تماس خواهم گرفت    تماس گرفته ام 

١٤- ُخْذ:    گرفت    بگير 
١٥- َكَتْبُت:    مى نويسم           نوشتم 

١٦- ِممَّ يشكو:    از چه شكايت دارد؟         شكايت ندارد 
َر:    دير كرد                            به تأخير انداخت  ١٧- َتأخَّ

١٨- أَحد (أَحُد الباصات):    يكى از    يك 
١٩- الثاِمن:    هشت    هشتم 

٢٠- ُمسَتشَفى:    بيمارستان    درمانگاه 

 



73

كلمات مفيدة للمطالعة

ُأُذن: گوش إبرَة (ج: إَبر): آمپول 
إسعاف: آمبوالنس استعالمات: اطالعات 

إصَبع (ج: أصاِبع): انگشت إسهال َدَموي: اسهال خونى 
إمساك: يبوست أمل، َوَجع (ج: آالم، أوجاع): درد 

إندوسكوب: آندوسكوپى انتفاخ يف املعدة: نفخ معده 
أوجاُع املفاصل: دردهاى مفاصل أْنف: بينى 

م: آزمايش خون تحليُل الدَّ َبطن (ج: ُبطون): شكم 
م: مسمومّيت َتَسمُّ تحليل (ج: َتحاليل): آزمايش 

َتطعيم: واكسيناسيون ُس األسنان: پوسيدگى دندان  َتَسوُّ
ُجرح (ج: ُجروح): زخم، جراحت َثْدي: پستان 

َجلطة ِدماغّية: سكته مغزى ِجْلد، َبَرشة: پوست 
حاِجب (ج: َحواِجب): ابرو َجْلطة َقلبّية: سكته قلبى 

َحاّملة: برانكارد َحّب (ج: ُحبوب): قرص 
حنجرة: حنجره ُحّمى، ُسْخنة: تب 
َدوخة: سرگيجه َدم (ج: ِدماء): خون 

ِرْجل (ج: أرُجل): پا رَأس (ج: رؤوس): سر 
ُرعاف: خونريزى بينى، خون دماغ رَسُم اُملّخ: نوار مغز 

الزائدُة الدودّية: آپانديس (در عاميانه عراق: َمصران أعَور) ُرْكبة: زانو 
ساعاُت زيارِة املَرىض: ساعات مالقات ُزكام: سرماخوردگى 

ُسعال،ُكّحة،ُقّحة: سرفه سافلون: ساولون 
شارب (ج: َشوارِب): سبيل ِسّن (ج: أسنان): دندان 

َشْعر: مو َرشاب: شربت 
َشَفَتني، َشَفتان: لب ها، دو لب  َشَفة: لب 

ُصداع: سردرد َشهادة ِصّحّية: كارت بهداشتى 
ُصداع ِنصفي، َشقيقه: ميگرن  

Âflbr€a@âaÏ�������������z�€a@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
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َصيَدّيل: داروخانه دار َصْدر (ج: ُصدور): سينه 
م: فشارخون َضْغُط الدَّ َصيَدلّية: داروخانه 

ُظْفر (جمع الجمع: أظافري): ناخن َضامد، َمرَهم: پامد 
ِعرْق (ج: ُعروق): رگ ُعرزة: بخّيه 

َعَضَلة: ماهيچه َعُضد: بازو 
عناية ُمرّكزة: ىس ىس يو َعْظم (ج: ِعظام): استخوان 
عيادة الطبيب: مطب ُعُنق، رََقبة: گردن 

ُغرفُة الَفْحص: اتاق معاينه َعني (ج: ُعيون): چشم 
ُغرفُة زرِق اإلَبر: اتاق تزريقات ُغرفة التَّضميد: اتاق پانسامن 

َغسيُل الّدم: دياليز ُغرفة االنتظار: اتاق انتظار 
َفريق إسعاّيف: تيم پزشىك ُفخذ: ران 

قسُم األشّعة: بخش راديولوژى َفم: دهان 
قسم الِجراحّية: بخش جّراحى قسم الباِطنّية: بخش داخىل 
واِرئ: بخش اورژانس قسم الطَّ قسم الُحروق: بخش سوختگى 

قسم الِوالدة: زايشگاہ قسم املّخ و األعصاب: بخش مغز و اعصاب 
َكآبة: افرسدگى ُقطن ِطّبّي: پنبه بهداشتى 

ُكحول: الكل َكبسولة (ج: كبسوالت): كپسول 
َلْحم (ج: ُلحوم): گوشت َكْدمة: خون مردگى 
ِلسان (ج: أَلِسنة): زبان ِلْحية: ريش 

َلّفافة: باند َمة (شاش): گاز اسرتيل  َلْصقة ُمَعقَّ
: شكسته بند، ارتوپد ُمَجربِّ م: آب مقّطر  ماء ُمَعقَّ
ر: بيامرى قند كَّ مرض السُّ ُمخَتَرب (ج: مختربات): آزمايشگاہ 

ُمسَتوَصف (ج: ُمسَتوَصفات):درمانگاہ ُمسَتشَفى (ج: ُمسَتشَفيات): بيامرستان 
ِمعَصم (ج: َمعاِصم): مچ دست  َمْصل، ماء ُمَغّذي: رسم 

ُملَتوي: پيچ خوردہ ق: جانباز، معلول  ُمَعوَّ
م: خونريزى َنزيُف الدَّ ئ: آرام بخش  ُمَهدِّ

ع، َقيء: استفراغ َهوَعة، َتَهوُّ َنزيف يف  اُملّخ: خونريزى مغزى 
َيد (ج: أيدي): دست 



الِحوار التاسع

االّتصاالت الهاتفّية
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للمطالعة و التمرين في البيت:
تعليم االسم المشتق (خودآموز) (١)

اسم المكان و اسم الزمان
اسم مكان و اسم زمان معموالً بر وزن (َمْفَعل) و (َمْفِعل) است. مثال:

َمْلَعب: محل بازى، ورزشگاہ  َلِعَب: بازى كرد 
َمْجِلس: محل نشسنت، مجلس  َجَلَس: نشست 

َمْحَكَمة(1) : محل داورى كردن، دادگاہ  َحَكَم: داورى كرد 

ب: ُاكُتْب في الفراغ الترجمَة الصحيحة:
.......................................... َمْطبَخ:  پخت   َطَبَخ: 
.......................................... َمْوِقف:  ايستاد   َوَقَف: 
.......................................... َمعَمل:  كار كرد   َعِمَل: 

ج: اسم الفاعل و اسم المفعول
در فعل هايى كه اّولين صيغة ماضى آنها فقط سه حرف است (ثالثى مجّرد)؛

اسم فاعل بر وزن (فاِعل) و اسم مفعول بر وزن (َمْفعول) مى آيد.
مثال:

َمكتوب: نوشته، نوشته شده كاِتب: نويسنده    َكَتَب: نوشت  
َمعبود: پرستيده شده عاِبد: پرستنده     َعَبَد: پرستيد  

َمْفتوح: باز شده فاِتح: بازكننده    َفَتَح: باز كرد  

التمرين
ُاكُتب معنى األسماء التالية:

َمنصور:     ....................... ناِرص:     .......................   : يارى كرد    َنَرصَ

(1) حرف تاء در آخر ( محكمة ) تاء كثرت است.

…çbn€a@âaÏ�������������z�€a@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
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َمحمود:     ...................... حاِمد:     .......................    َحِمَد: ستايش كرد 
َمشكور:     ....................... شاِكر:     .......................    َشَكَر: سپاسگزارى كرد 

اما در فعل هاى كه اّولين صيغة ماضى آنها بيش از سه حرف است (ثالثى مزيد)؛
اسم فاعل و اسم مفعول شبيه مضارع آن فعل ها مى آيند. مثال:

اسم فاعل                                        اسم مفعول    

ُمْنَتَظر: مورد انتظار ُمْنَتِظر: انتظار كشيدہ    اِْنَتَظَر، َيْنَتِظُر  
(انتظار كشيد، انتظار مى كشد)

ُمْعَتِمد: اعتامدكنندہ                         ُمْعَتَمد: مورد اعتامد  اِْعَتَمَد، َيْعَتِمُد  
(اعتماد، اعتماد مى كند)

التمرين
ُاكُتب معنى األسماء التالية:

ُمراد: ..................... ُمريد: .....................    أراَد، ُيريُد  
(خواست، مى خواهد)

ف: ..................... ُمَنظَّ ف: .....................   ُمَنظِّ ُف   َف، ُيَنظِّ  َنظَّ
(تميز كرد، تميز مى كند)

ُمتََّهم: ..................... ُمتَِّهم: .....................    اِتََّهَم، َيتَِّهُم  
(تهمت زد، تهمت مى زند)

 
صيغة المبالغة

اسم مبالغه بر بسيارِى انجاِم كار داللت دارد و داراى دو وزن معروف است: َفّعال و َفّعالة.
َعّالمة: بسيار دانا َصّبار: بسيار صربكنندہ  

گاهى اين دو وزن براى شغل به كار مى رود.
مثال:
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َطّباخ: آشپز                         َسّواق: رانندہ                         َحّذاء: كّفاش
گاهى نيز اين دو وزن براى اسم آلت (اسم ابزار) به كار مى رود:

مثال:
ّالجة: يخچال                    َغّسالة: لباسشويى                    َسّيارة: خودرو، ماشين ثـَ

َعّالقة: چوب لباسى               َقّشارة: پوست كن                    َفّتاحة ُعَلب: در قوطى بازكن

التمرين
ُاكُتب معنى األسماء التالية:

َعّصارُة الَفواِكه: ..................... َلّحام: .....................  رُجل َفّهامة: ..................... 

الصفة المشّبهة
(صفت مشبهه) تقريبا همان (صفت ساده) در فارسى است و دو وزن معروف آن (َفعيل) و (َفْعالن) است. (َفِعل) و (َفْعل) 

نيز دو وزِن كم كاربرد آن است.
مثال:

َخفيف: آرام َشديد: تند    كبري: بزرگ   
َنحيف: الغر َسمني: چاق    َكريم: بزرگوار   
َجميل: زيبا َقصري: كوتاه    َطويل: بلند   

َرشيف: باشرافت َنظيف: تميز    َقبيح: زشت   
َنشيط: فّعال و سرحال َصغري: كوچك    َحزين: غمگين   

***
َعْطشان: تشنه َجْوعان: گرسنه    َتْعبان: خسته   
َخْربان: خراب َشْبعان: سير    َفرْحان: خوشحال  

َغْضبان: خشمگين َزْعالن: دلخور     َبْطران: الكى خوش  
****

َفِرح: خوشحال َكِسل: تنبل    َوِسخ: كثيف   
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*****
َسْهل: آسان                         َصْعب: دشوار،سخت               رَْطب: تر و نمناك

التمرين
ُاكُتب ُمضاّد كّل كلمة:

َصغري  ..................... َطويل  .....................   َجميل  .....................  
َفرْحان  ..................... َشديد  .....................   َسمني  .....................  
َصْعب  ..................... َوِسخ .....................   مفتوح  .....................  
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صاالُت الهاتِفّية االتِّ

كيف مُيِكُن اإلتِّصال هاِتفّياً  ُمساِعُد القافلة: 

ِمن داِخِل الُغرفة إىل خارِج الُفنُدق؟  

يف البداية ُخْذ رقم ِتسَعة  ف:  املوظَّ

ُثمَّ اتَِّصْل ِبرََقِمك.  

****

ألو. َمَعك مديُر القافلة ِمن إيران. مدير القافلة: 

ْل. َمرَحباً َتَفضَّ ف:  املوظَّ
َمن َحَرضُتُكم؟ (1)  

أنا (حسيني) ِمن ُمحاَفَظة يزد. مديرالقافلة: 

َسوَف أِصُل يف األُسبوع القاِدم  

يف يوِم األرِبعاء إىل الُفنُدق.  

******

َلو َسَمحت؛ َحوِّْلني إىل ُغرفة رقم َخمسِمئة و َسبعة. ُمساِعُد القافلة: 

الَخّط مشغول. ف:  املوظَّ

*****

ِمن َفضِلك، ناِد(2) ُمساِعَد القافلة. مدير القافلة: 
اِنَتِظْر عىل الَخّط. (3) ف:  املوظَّ

(1) در عاميانه عربستان: منْي َمعاي؟ چه كسى با من است؟، مني َيَتَكلَّم؟، مني أنت؟
(2) در عاميانه عربستان: ( نادي) و در عراق: ( صيْح).

(3) در عاميانه عربستان: َخّليك َمعاي.
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غري موجود. (1)  

*****

عفواً ُأريُد أن أتَِّصل بإيران. الزائرة: 

روحي إىل َكبينة رقم اثَنني. املوّظف: 

*****
حادثة هاّمة

وِر الرابع َجميُعها َمقطوعة. خطوط الهاِتف يف الدَّ ُمساِعُد القافلة: 

بعد َخمس دقائق يأيت (2)املهندس ِلَتصليح الُخطوط.  ِقسُم الّصيانة: 

ُشكراً ِلُحسِن ُمساَعَدِتُكم. ُمساِعُد القافلة: 

ال ُشْكَر عىل الواجب. مسؤول ِقسِم الّصيانة: 

(1) در عاميانه عربستان: ( ما يف) و در عراق: ( ماكو).
(2) مترادف با: َيجيء.



83

تمارين للبيت: 

الف: للتعريب:
........................................................................................... 1- چگونه مى توان به بيرون زنگ زد؟ 
........................................................................................... 2- اّول شمارة نه را بگير: 
........................................................................................... 3- مرا به اتاق صد و سه وصل كن: 
........................................................................................... 4- خط مشغول است. 
........................................................................................... 5- لطفا معاون كاروان را صدا كن. 
........................................................................................... 6- مى خواهم به ايران زنگ بزنم. 
........................................................................................... 7- خط تلفن اتاق دويست و دو قطع است. 

ب: للترجمة إلى الفارسّية:
...................................................................................................................  ٨- َمن َحَرضُتُكم؟ 
................................................................................................................... ٩- َلو َسَمحت. 
................................................................................................................... ١٠- ناِد مديَر الُفنُدق. 

ج: َعّين الكلمة الغريبة في ُكّل مجموعة:
١١-  َكيَف  َمَتى  أينَ  ملاذا  ِمن  َكم          

١٢-  َصْدر  َيد  َبطن  ُقطن  رَأس  َعني     
بت  االثَنني      ١٣-  األرِبعاء  الَخميس  الِعرشين  الثُّالثاء  السَّ
١٤-  ِقْدر  ِملَعَقة  َشوكة  ِسّكني  صينّية  َوِسخ     
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كلمات مفيدة للمطالعة

َبّدالة، َسنرتال: تلفن مركزى اّتصاالت: ارتباطات 
َتحويلة: تلفن داخلى ِبطاقة تليفون: كارت تلفن 

َجّوال، َمحمول، َنّقال: موبايل ِجهاُز التليفون: دستگاه تلفن 
ِسْلك: سيم َخْلَيوي (در عراق): موبايل 

يحة: شارژ سيم كارت َشحُن الرشَّ َساّمعة: گوشى 
فكس: فكس َرشيحة: سيم كارت 

مركز االتِّصاالت: مركز مخابرات الِسليّك: تلفن بى سيم 
ِمفتاح: ُكد

 



الِحوار العاشر

المزارات
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للمطالعة و التمرين في البيت:
تعليم االسم المشتق (خودآموز) (٢)

اسم التفضيل
     (اسم تفضيل) بر وزن (أَْفَعل) مى آيد و معادل (صفت برتر) و (صفت برترين) در فارىس است. مثال:

أجَمل: زيباتر، زيباترين أكَرب: بزرگ تر، بزرگ ترين  
أبَعد: دورتر، دورترين أحَسن: بهتر، بهترين   

أسَمن: چاق تر، چاق ترين أطَول: بلندتر، بلندترين   
أغَىل: گران تر، گران ترين أرَخص: ارزان تر، ارزان ترين  
أَشّد: شديدتر، شديدترين أَخّف: سبك تر، سبك ترين  

التمرين
ُاكُتب معنى األسماء التالية:

أعلَم: ..................... أرَحم: .....................   أصَغر: .....................  

أعَىل: ..................... أنَفع: .....................   أقرَب: .....................  

هرگاه اسم تفضيل به عنوان صفت براى نام مؤنث واقع شود؛ بر وزن (ُفعلى) مى آيد.
مثال:

الحقيبُة الُصغرى: چمدان كوچك تر فاطمُة الُكربى: فاطمه بزرگ تر   

نكته: هرگاه دو طرف مقايسه مؤنث باشند؛ باز هم از وزن (أفَعل) استفاده مى كنيم.
 مثال: 

فاطمه بزرگ تر از زينب است. فاطمة أكَرب ِمن زينب.   
اسم اآللة

(اسم آلت) يا اسم ابزار همان طور كه از نامش پيداست بر ابزار داللت دارد.
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بعضى از اسم هاى ابزار داراى وزن بخصوصى نيستند. مانند:
الِسليّك: بى سيم                                        إبرَة: سوزن، آمپول

بسيارى از اسم هاى آلت بر وزن (ِمْفَعل)، (ِمْفَعَلة) يا (ِمْفعال) مى آيند.
مثال:

ِمقَبض: دستگيره                    ِمْكَنَسة: جارو                         ِمْفتاح: كليد

نكته: در بحث (اسم مبالغه) خوانديد كه گاهى وزن (فّعال) و (َفّعالة) نيز براى اسم آلت به كار مى روند. 
َجّوال: موبايل                                   َساّمعة: گوشى                              َنّظارة: عينك

التمرين
ُاكُتب معنى األسماء التالية:

ِمصَعد: .......................................... َصِعَد: باال رفت   

ِمْلَعَقة: .......................................... َلِعَق: ليسيد   

ميزان: ........................................... َوَزَن: وزن كرد   
َقّشارة: .......................................... : پوست كند   َقَرشَ
ِمفتاح: .......................................... َفَتَح: باز كرد   
ِمطرَقة: .......................................... َطرََق: كوبيد   
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المزارات

ساَعَدك الّله! مدير القافلة: 

َحّياك الّله! ِمن أيَن َنبَدأ(1) ؟ السائق: 

َنبَدأ ِمن َجَبل أحد مدير القافلة: 

و َنخِتم يف مسجد قباء.  

حّتى ُنَصّيل  (2)ُهناك.  

إَذن يف الِبداية أُحد و الِقبَلَتني  

و يف النِّهاية ُقباء.  
ّواق أن َنَتَحرَّك َمعاً. (3) ُقل ِلإلْخَوة السُّ  

عىل رَأيس. السائق: 

املاء البارِد يف الباص موجود؟ مدير القافلة: 

نعم. موجود. السائق: 

لِكْن(4) إذا(5) َتجِلبوَن(6) َمَعُكم(7) أحَسن.  

اُملعَتِمرون يف الباص. َرجاًء َتَحرَّْك. مدير القافلة: 

ُممِكن أن َتذَهب إىل (َمرشَبة أّم إبراهيم)؟  

هاب إىل ُهناك. غريَمسموح َلنا الذَّ  السائق: 

(1) در عاميانه: ِنبَدأ.
(2) در عاميانه: ُنَصّيل، اِْنَصّيل.

(3) در عاميانه: َسواَسوا، َسويِّه.
(4) در زبان عاميانه: َبس.

(5) در زبان گفتارى به معنى (اگر) است.
(6) در زبان عاميانه: ِتجيبوْن يا اِْتجيبوْن.

(7) در زبان عاميانه عراق: وّياُكم.
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طيِّب. ما يف مشكلة. مدير القافلة: 
عند صاحِب الَعرَبة

يا صاحَب العربة، َتعال ُهنا. ُمساعد القافلة: 

أنا يف خدمتكم. صاحب العربة: 

ُخْذ(1) هذہ الَحقائب(2) جنب الحافلة. املساعد: 

عىل رأيس و عيني. صاحب العربة: 
حادثة هاّمة

أَحد اُملعَتِمرين َبِقَي يف أحد. مدير القافلة: 

َنرجو ُمساَعَدَتك لَنا.  

ال َتْقَلْق، ُيوَجد (مركز إرشاد التائهني).  السائق: 

َسأتَِّصل ِبِهم و أُخِربُُهم.  

(1) در عاميانه عراق و عربستان ( اُُخْذ، اِِخْذ) و در سوريه ( ُخْد).
(2) در عاميانه: ( ِشَنط)
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التمارين للبيت:
الف: أِجْب َعن األسئلة التالية: 

.......................................... ١- ِمن أيَن َيبَدأ الّزّوار؟ 

.......................................... ّوار؟  ٢- أيَن ُيَصّلي الزُّ

.......................................... ٣- هل الماء البارد كان موجوداً في الباص؟ 

.......................................... ٤- َمن َبِقَي في أحد؟ 

.......................................... ٥- هل الّذهاب إلى (َمشَربة أّم إبراهيم) مسموح؟ 

ب: عيِّن  المرادف  و المضاد:   = ، ≠
١٢- بارِد...حاّر ٩- ُقْل...ُاسُكْت  ٦- َيبَدأ...َيخِتم 

١٣- َمسموح...ممنوع ١٠- َمعا... وحيداً  ٧- أحَسن...أفَضل 
١٤- إخوة...إخوان ١١- طّيب...حسناً  ٨- تائهين...ضائعين 

ج: َعيِّن الكلمَة الفصيحة:
١٥- بياوريد:        (جيبوا      أحِضروا  )  
١٦- با هم:          (معاً         سواسوا  )  

١٧- ولى:            (َبس         لِكن  )
١٨- شروع كنيم:  (ِنبَدأ        َنبَدأ  )
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الُمعَجم

(العربّية -الفارسّية)
آَخر: ديگر

آيس كريم، بوظة: بستنى
ُل: عوض مى كنم ُاَبدِّ
اِبرَة (ج: إَبر): آمپول
اِبريق شاي: قورى

اَبِرش: چشم، اطاعت
اّتصاالت: مخابرات، ارتباطات

اّتصاالت هاِتفّية: تماس هاى تلفنى
اِتَِّصْل: تماس بگير

اَتَِّصُل: تماس مى گيرم
اَتَِّصل ِبـ : تماس مى گيرم با

اّتفاق: قرارداد
امََتَّنٰى: آرزو مى كنم

اِثناِن، اِثَننِي: دو
اَِجْب عن: جواب بده به

اِجِلْب: بياور
اِجَمْع: جمع كن

اَجِنحة (جمع َجناح): سوئيتها
اََحد: يكى از، يكى

اَحَسن: بهتر
: بياور اَحِرضْ
اَحَمر: قرمز

ُاخِربُُهم: آنان را خبر مى كنم
ُاخَرى: ديگر
اَخَرض: سبز

اََخوات (مفرد: ُاخْت): خواهران
اِْخَوة (مفرد: أخ): برادران

اِذا: اگر، هرگاه
ُاذُكْر: ذكر كن

اَذُكر: ذكر مى كنم
اَِذن: بنابراين
ُاُذن: گوش

اَذَهب: مى روم
اَراَد: خواست

اَرِبعاء: چهارشنبه
اَرَبعون، أرَبعني: چهل

ُارِسُل: مى فرستم
اِرشاد: راهنمايى كردن
ُاريد أَْن: مى خواهم كه

اَسئلة: سؤال ها
ُاساِفُر: سفر مى كنم

اِسأَْلُه: از او سؤال كن
اَسأُلُهم: از آنان مى پرسم
ُاسبوع (ج: أَسابيع): هفته

اِسَتْعِجْل: عجله كن
اِستعالمات: اطالعات

اِسَتفيدوا: استفاده كنيد
استقبال: پذيرش

اِسَتَلَم: تحويل گرفت، دريافت كرد
اِسَتَلْمُت: دريافت كردم
اِسَتَلْمَت: دريافت كردى

اَِرسَّة: تخت ها
اِسعاف: آمبوالنس
اسُم األب: نام پدر

االسُم األّول: نام كوچك
اسُم الَجّد: نام پدربزرگ

اسم العائلة: نام خانوادگى
اَسَمُراللَّون: گندمگون

اِسهال َدَموي: اسهال خونى
اِشارة:عالمت راهنمايى ورانندگى

اَشُعُر بـِ : احساس مى كنم
اَشياء: چيزها

اِصِربْ: صبر كن
اِصَبع (ج: أصاِبع): انگشت

اَصَلع: طاس و بى مو
اعتقال: بازداشت

اِعَتَقْلنا: بازداشت كرديم
اِعَتقِلوُہ: او را بازداشت كنيد
اَعرُِف: مى دانم، مى شناسم
اَعزَب (مؤنث: َعزباء): مجّرد

اَعِطنا: به ما بده
اَعِطني: به من بده

اَعطونا: به ما بدهيد
اَعَمُل: كار مى كنم

اِْفَتْح: باز كن
اَفَحُصَك: تو را معاينه مى كنم

اََفندي:نارنگى
اِقالُع الطائرة:پرواز هواپيما از زمين

اَقوُل: مى گويم
اِكرامّية: انعام

اَكِملوا: كامل كنيد
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 اَكياس ُنفايات: كيسه هاى زباله
اَلبان: لبنّيات

التزام خّطي: تعّهد كتبي
الزائدُة الدودّية(1): آپانديس

اَلِصُق: مى چسبانم
ُالقَي الَقبُض عىل: بازداشت شد

املَحَجرالصّحي: قرنطينه
امَل، َوَجع (ج: آالم، أوجاع): درد

اِىل: به، به سوى، تا
اِىل الّلقاء: به اميد ديدار

اَْم، اَْو: يا
اَماَم: مقابل، جلو
اَمامّية: جلويى

اِمَرأة (ج: ِنساء): زن
اَمس: ديروز

اِمساك: يبوست
اِمكانّيات: امكانات

اَمُن املَطار: حراست فرودگاه
اَْن: كه
اَنا: من

اَنا ِبَخري: خوبم
اَنابيب (جمِع أنبوب): كپسول هاى گاز

اَنبوب غاز: كپسول گاز
اَنَت: تو

اَن َتذَهب: كه بروى
اِْنَتِظْر: منتظر بمان

انتفاخ يف املَِعدة: نفخ معده
اَنُتم: شما

اِنَتَهٰى: تمام شد
اِندوسكوب: آندوسكوپى

(1) در عاميانه عراق: َمرصان أعَور

اِن شاء الّله: اگر خدا بخواهد
اَْنف: بينى

اَن َيِقفوا: كه بايستند
اَْو: يا

اَوجاُع املفاصل: دردهاى مفاصل
اَهًال و سهًال ِبك: خوش آمدى
اَهًال و َسهًال ِبُكم: خوش آمديد

اَّي: كدام، چه
اِيجار: اجاره

اَّي خدمة: چه خدمتى ازماساخته است؟
اَيضاً: همچنين

باب (ج: ابواب): در
باِذنجان: بادمجان

بارحة: ديروز (در عراق: ديشب)
بارِد: سرد

بازِالّء: نخودفرنگى 
باص (جمع آن: باصات): اتوبوس

باِقالء: باقال
ِبالسّيارة: با ماشين

بط: دقيقاً ِبالضَّ
ِبالطائرة: با هواپيما

بانيو: وان
: به اينكه ِبأنَّ

ِبأّي أََلم: چه دردى؟
ِبـ : با، به وسيله

بخشيش، َبقشيش(عاميانه): انعام
ِبَخري: خوب

َبّدالة، َسنرتال: تلفن مركزى
َبّراد شاي (در مرص): كترى

َبّرادة: آب سردكن
برتقال:پرتقال

ِبْزبوز، َحَنفّية: شير آب
َبَرشَة: پوست

َبَصل: پياز
َبَصل أخَرض: پيازچه

َبطاطا، َبطاِطس: سيب زمينى
ِبطاقات: كارت ها، بليت ها

ِبطاقتي: كارت من
ِبطاقة (ج: ِبطاقات): كارت، بليت
ِبطاقُة االسِتامرة: كارت ماشين

خول: كارت ورود ِبطاقُة الدُّ
ِبطاقُة اُملغاَدرَة: كارت خروج
ِبطاقة تليفون: كارت تلفن
َبّطانية (ج: َبّطانيات): پتو
َبطن (ج: ُبطون): شكم

َبطني: شكمم
َبّطيخ: خربزه، طالبى،گرمك
َبّطيخ أحمر(درسوريه):هندوانه
َبعَد ُأسبوع: بعد از يك هفته
َبعَد دقائق: بعد از چند دقيقه

َبعض: بعضى
َبعيد: دور

َبقدوِنس: جعفرى
َبِقَي: ماند، جا ماند

ِبَكم، َكم: چند
َبَلد: شهر، كشور، سرزمين

مِباذا: با چه چيز، با چه وسيله اى
ِبناية: ساختمان

َبنَرش: پنچرگيرى
بوفية َمفتوحة: بوفة باز

 ِبَيِدِہ: در دستش
َبيضاء: سفيد



NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@HRI@paâaÏ�������z€a@

94

َبيض َمسلوق: تخم مرغ آب پز
بيض َمقيل: تخم مرغ نيمرو
َبنَي َمن: بين چه كسانى

تائهني: گمشدگان
تاِسع: نهم، نهمين

تالية: آمده، زير، در پى
تأشرية: ويزا

َتبَقى: مى مانى
َتجِلبون: مى آوريد

: دوست مى دارى ُتِحبُّ
َتَحرَّْك: حركت كن
تحضري: آماده سازى

تحليل (ج: َتحاليل): آزمايش
م: آزمايش خون تحليُل الدَّ

َتحويلة: تلفن داخلى
َر: به ياد آورد َتَذكَّ

َتْذِكرة: بليت
َتذِكرَة الطائرة: بليت هواپيما

ِترموس شاي(ج ِترموسات):فالكس چاى
ُتريُد: مى خواهى

َتَريََّق: صبحانه خورد(در عراق)
ُتساِعُدين: به من كمك مى كنى
َتسَلم َعيناك: چشم شما بى بال

م: مسمومّيت َتَسمُّ
ُس األسنان: پوسيدگى دندان َتَسوُّ

ُتَرصُِّف: صرف مى كنى
َتصليح: تعمير

تصنيف ِبالِبطاقات: برچسب زدن
َتطعيم: واكسيناسيون

َتعاُرف: آشنايى
َتعال: بيا

َتعال َنذَهب: بيا برويم
َتعالوا: بياييد

َتَعب: خستگى
َتْعبان: خسته

َتعرُِف: مى شناسى، مى دانى
: شام خورد َتَعىشَّ

ُتعطيني: به من مى دهى
تعليم: ياد دادن

َتعَمُل: كار مى كنى
ى: ناهار خورد َتَغدَّ

يوت: تعويض روغنى َتغيرُي الزُّ
ُتّفاح: سيب

َتفتيش: بازرسى، جست و جو
ْل: بفرما َتَفضَّ

تِلفزيون: تلويزيون
ِتلَك: آن (مؤنث)
مَتر، ُرَطب: خرما

مَتيس: نوعى نان تافتون در سعودي
ُتناديه: او را صدا كند

َتنسيق: هماهنگى كردن
َتنظيف: پاك كردن

توقيع: امضا
تني: انجير 

ثاِلث: سوم، سومين
َثْدي: پستان
ُثَرّيا: لوستر

َثالث، َثالثة: سه
َثالمِثئة: سيصد، سيصدم

َثالث َمّرات: سه بار، سه دفعه
ُثاليث: سه نفره

الّجات: يخچال ها، سردخانه ها  ثـَ

الّجة: يخچال، سردخانه ثـَ
َثلج: يخ

مَثانون، مَثانني: هشتاد، هشتادم
ُثنائّية: دو نفره

ثوم: سير
ِجئُت: آمدم

جاِلس: نشسته
جاِلسون: نشسته اند

جاِهز، جاِهزة: آماده و مجّهز
جاء: آمد

ُجْبَنة (ِجنِب): پنير
ُجْبنة َشَفرات: پنير يك نفره
ُجْبنة ُمَثّلثات: پنير سه گوش

ِجدار (ج: ُجدران): ديوار
ِجّدا: خيلى

ُجرح (ج: ُجروح): زخم، جراحت
َجزاَك الّلُه خرياً: خدا به شما پاداش خير دهد.

َجَزر:هويج
َجزيًال: فراوان

ِجْرس: پل
ِجْلد، َبَرشة: پوست

َجَلَس: نشست
َجلطة ِدماغّية: سكتة مغزى

َجْلطة َقلبّية: سكتة قلبى
َجامرِك: گمركات
َجناح: سوئيت

َجنَب: كنار
ِجنسّية: ملّّيت
 ِجوار: كنار

َجوازات: گذرنامه ها
فر: گذرنامه َجواُز السَّ



95

· flv»Ž‡€a@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

َجواُز َسَفرِك: گذرنامه ات
َجواُزك: گذرنامه ات
جوازُہ: گذرنامه اش
َجوازي: گذرنامه ام

َجّوال، َمحمول، َنّقال: موبايل
َجوز: گردو

جهاُز التِّليفون: دستگاه تلفن
جهُة الُقدوم: مبدأ، محل آمدن

 َجيِّد،َجيِّدة: خوب
حائط (ج: حيطان): ديوار
حاِجب (ج: َحواِجب): ابرو

حاّر: گرم، داغ
حارس(ج:َحرَس): پاسدار
راس): نگهبان حارس(ج:حُّ

حاِرض: َچشم، اطاعت
حاِفلة (ج: حاِفالت): اتوبوس

حاُلَك: حال تو
حاِمض: ترش

َحّب (ج: ُحبوب): قرص، دانه، تخمه
َحبَحب(درسعودى):هندوانه

ُحبوب: قرص ها
حّتى: تا اينكه، حّتى

ُحّراس: نگهبانان
ُحرمة (عاميانه سعودي؛ ج: َحريم): زن

َحَسَب: برحسِب
َحْرضَُتُكم: حضرت عالى

َحرضة الطبيب: جناب دكتر
َحِفَظَك الّله: خدا شما را حفظ كند.

َحقيَبُتك: چمدانت، ساك تو
َحقيَبُتُه: چمدانش، ساكش، كيفش
َحقيبة(ج: َحقائب): چمدان، ساك، 

كيف
َحقيبه دِبلوماسّية: كيف سامسونيت

ِحلبة، ُحلبة: شنبليله
ُحْلو (ُحُلو): شيرين

َحليب: شير، شيرخوردن
َسم: شير پرچرب َحليب كاِمُل الدَّ

م: شير پاستوريزه َحليب ُمَعقَّ
َحاّملة: برانكارد

ّحامم: حّمام، توالت
حاّممات: حمام، توالت

حامم إفرَنجّي: حمام فرنگى 
َحمراء: قرمز
ص: نخود ُحمُّ

ص َمجروش: لّپه ُحمُّ
ُحّمٰى، ُسْخنة: تب
حنجرة: حنجره

ِحنطة، َقمح: گندم
ِحوار: گفت و گو

َحوايل: حدود
َحوِّْلني: مرا وصل كن
َحّياَك الّله: زنده باشى
ُخْبز (ُخُبز) َعيش: نان 

َختم: ُمهر
ِخدمة: سرويس

ِخدمة ذاتّية: سلف سرويس
ُخْذ(در عاميانه سعودي: ُاُخْذ): بگير

َخربان، َخربانة: خراب
ُخرطوُم الغاز: شلنگ گاز
ِخزانة النُّقود: گاو صندوق

َخّس: كاهو
وات: سبزيجات ُخْرضَ

َخَطأ: نادرست
َخفِّف: بكاه، كم كن

َخل: سركه
َخَلَص: تمام شد

َخلف: پشت، پشت سر
َخْلَيوي (در عراق): موبايل

َخمسون، َخمسني: پنجاه، پنجاهم
َخمسة، َخْمس: پنج

َخوخ: هلو
خيار: خيار
َدجاج: مرغ

َدجاج َمشوّي: مرغ بريان
ُدخول: ورود

َدْعني: بگذار كه من
دقيقتني: دو دقيقه 
َدقيق، َطحني: آرد

َدم (ج: ِدماء): خون
َدوخة: سرگيجه

َدورہ املياہ(ج:دوراُت املياہ):توالت
َدورّية (ج: َدورّيات): گشتى

دوش: دوش
 دوالُب املَالِبس: كمد لباس

ُدَوّيل: بين المللى
ُدهن، َزيت: روغن

َذَكرُت: ذكر كرده ام، نام برده ام
ذوَبَرشَة: داراى پوسِت
ذوِلْحية: داراى ريِش

َذهاب: رفتن
َذَهَب (راَح): رفت

رَأس (ج: رؤوس): سر
رَأُسُه: سرش
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ُرباعّي: چهارتايى
ِربيان، روبيان: ميگو

رَتِّْب: مرتب كن
ِرجال: مردان
َرجاًء: لطفاً

َرُجل (ج: ِرجال): مرد
ِرْجل (ج: أرُجل): پا

َرُجل َعسَكرّي: مأمور نظامى
ُرْح: برو

ِرْحلة: پرواز، سفر
ُرخصة قيادة السّيارة،ُرْخصة َسوق:

گواهينامة رانندگى ماشين
ُرّز، أُرّز: برنج

ُرّز ُبخارّي: برنج دمكش
ُرّز َمَع الُخضار: سبزى پلو
جاج: چلومرغ ُرّز َمَع الدَّ
ُرزَّمَع العدس: عدس پلو

ُرّز َمَع الكباب: چلوكباب
ُرّز َمَع املَرَق: چلو خورش

رَسُم اُملّخ: نوار مغز
ُرعاف: خونريزى بينى، خون دماغ

رَقم: شماره
رََقُم التَّأشرية: شمارة ويزا
رقُم الرِّْحلِة: شمارة پرواز

رقُم السّيارة: شمارة ماشين از سوى شركت
رَّقي:(در عراق): هندوانه

ُرْكبة: زانو
رُّمان: انار

َرْوبة(در عراق): ماست
روحي: برو (مؤنث)

ريحان: ريحان

ُزْبَدة، (ِزِبد): كره
َزبيب: َمويز، كشمش

ُزجاج: شيشه
زعفران: زعفران

ُزكام: سرماخوردگى
ُزّواُرنا: زائران ما

زوجُتُه: زنش (همسرش)
ْد، َزيِّْد: اضافه كن َزوِّ

َزيت سائل: روغن مايع
سائق (ج: ُسّواق): راننده

ساحُة املَطار: ميدان و فضاى فرودگاه
ساِخن: جوش، جوشيده، داغ 

ساطور: ساطور
ساعاُت زيارِة املَرىض: ساعات مالقات 

ساَعَدَك الّله : خسته نباشى
ساَفَر: سفر كرد

ساَفرُْت: سفر كردم
ساَفرَْت: سفر كردى

سافلون: ساولون
َسأتَِّصل بـِ : تماس خواهم گرفت با

َسُأرِسُلها: به زودى آن را خواهم فرستاد
َسأطُلُب: خواهم خواست

َسأقوُل: خواهم گفت
َسأََل: سؤال كرد
َسّباك: لوله كش
َسباَنخ: اسفناج

َسبعون، َسبعني: هفتاد، هفتادم
ِستارة (ج: َستائر)، ِستار: پرده
ِسّتون، ِسّتني: شصت، شصتم

َسّخانات: آبگرمكن ها
َسّخانة: آبگرمكن

َرسير (ج: أِرسَّة): تخت
َرسير ُمزَدوج، َرسير َدَبل: تخت دو نفره

َسطح (ج: ُسطوح): پشت بام
ُسعال،ُكّحة،ُقّحة: سرفه

ِسعر (ج: أسعار): قيمت
ِسَعة: وسعت، اندازه
ُسفرة، مائدة: سفره

سقف (ج: أسُقف): سقف
َسكاكني: چاقوها

ب: قند ر مكعَّ ر َقواِلب، ُسكَّ ُسكَّ
ر ناِعم: شكر  ُسكَّ

رّية: قندان، جاشكرى  ُسكَّ
ِسّكني (ج: َسكاكني): چاقو

َسَلطة: ساالد
ِسْلك: سيم

َسلََّم: تحويل داد
ُسلَّم (ج: َسالِلم): پلكان، پله

ُسلَّم َكهَربايّئ: پله برقى
َسلَّة (ج: َسّالت): سبد

َساّمعة: گوشى
سامور: سماور
َسَمك: ماهى

َسميد، دقيق ِكنتايك: آرد سوخارى
َسمني: چاق

ِسّن (ج: أسنان): دندان
َسَنوات، ِسنني: سال ها

َسَنة (ج: َسَنوات، ِسنني): سال 
ُسّواق: رانندگان

سودہ: جوش شيرين
َسوف أِصُل: خواهم رسيد

ُسوق (ج: أسواق): بازار
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َسيِّئة: بد
سّيارة: اتومبيل

سّيارة اإلسعاف: آمبوالنس
َسّيارة اإلطفاء: ماشين آتش نشانى

َسّيارة األجرَة: ماشين كرايه، تاكسى
َسيارة الُحمولة: ماشين باربرى
طة: ماشين پليس سّيارة الرشُّ
َسَيأيت: به زودى خواهد آمد

َسُيحِرضوَنها: آن را خواهند آورد
سيخ، شيش: سيخ

سّيدي: سرور من، آقاى من، قربان
شائب: پير

شارب (ج: َشوارِب): سبيل
شاِرع (ج: شوارع): خيابان

شارع رئيّيس: خيابان اصلى 
شاي: چاى

شاي َثقيل: چاى پررنگ
شاي ُحُلو: چاى شيرين

شاي َخفيف: چاى كم رنگ
شاي ُمّر: چاى تلخ

َشباب: جوانان (مفردش: شاّب)
ُشّباك (ج: َشبابيك): پنجره 

ِشبِشب (ج: َشباِشب): دمپايى
ِشِبنت: شويد

َشَجر ُحلو: كدو حلوايى
َشحم: پى

يحة: شارژ سيم كارت َشحُن الرشَّ
ة(ج:َشّدات): بسته(مانندبسته سبزى) َشدَّ

َرشاب: شربت
َرشاِشف: مالفه ها
ُرشب: نوشيدن

َرشَشف: مالفه
َرشَشَفني: دو مالفه

ُرشْطة اُملرور:پليس راهنمايى ورانندگى
ُرشطّي: مأمور پليس
َرشيحة: سيم كارت
َشّطاف: سر شلنگى
ة حاّر: ُسس تند َشطَّ

َشعب (ج: ُشعوب): ملّت
َشْعر: مو

َشعرّية: رشته فرنگى
َشعري: جو

: جو پوست كنده  َشعري ُمَقرشَّ
ْل: روشن كن، به كار بينداز َشغِّ

َشَفَتني، َشَفتان: لب ها، دو لب
َشَفة: لب

ُشّقة (ج: ُشَقق): آپارتمان
ُشّقة ُمِطلَّة عىل الَحرَم: آپارتمان ُمشِرف به حرم
ُشّقة ُمِطلَّة عىل الشارع: آپارتمان ُمشِرف به خيابان

ة مؤثَّتة: آپارتمان مبله ُشقَّ
َشَكَر: تشكر كرد از

ُشكراً: متشّكرم
ُشكرا َجزيًال: خيلى ممنون

ُشكرا َعَىل: متشكرم به خاطر
َشّواية: كباب پز

شوربة، ِحساء: سوپ، شوربا
َشوكة: چنگال

ُشَونَدر، َبنَجر: چغندر
َشهادة ِصّحّية: كارت بهداشتى

ِشياب: پيران (جمِع شائب)
شيشه: قليان

صابون سائل: صابون مايع

صالة: سالن
صالُة االستقبال: سالن پذيرايى 

صالة اُملحاَرضات: سالن اجتماعات
صامويل(در سعودي): نان ساندويچى

َصباح الَخري: صبح بخير
ور: صبح به خير و شادى َصباَح النور و الرسُّ

َصباُح اليوم: صبِح امروز
 َصحن: بشقاب، نعلبكى

ُصحون (جمعِ َصْحن): بشقابها،پيش دستى ها
ُصداع: سردرد

َصْدر (ج: ُصدور): سينه
َصدر دجاج: سينه مرغ

َصدُرُہ: سينه اش
َصدريَّة: پيشبند
َرصافة: صّرافى

صغري، َصغرية: كوچك
َصفراء: زرد

َصلِّْح: تعمير كن
َصلَصة َطامطم: سس گوجه

َصّمون (در عراق): نان ساندويچى
َصناديق: صندوقها

َصناديُق الَجنب: صندوق هاى بغل
ُصندوق (ج: َصناديق): صندوق، جعبه

ُصندوُق الجَنب: صندوق بغل
صيانة: نگهدارى، تأسيسات

َصيَدّيل: داروخانه دار
َصيَدلّية: داروخانه

صينّية: سينى
ضاِبط: افسر

ضاِبُط الَجوازات: افسر گذرنامه
ضاعوا: گم شده اند
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م: فشارخون َضْغُط الدَّ
َضامد، َمرَهم: پماد، مرهم

َضيف(ج: ُضيوف): مهمان (جمع آن: 
ُضيوف)

ُضيوُف الرحمن: مهمانان خدا
طائرة (ج: طائرات): هواپيما

طاِبق (ج: َطواِبق): طبقه
طاحونة: آسياب

طاِولة: ميز (مترادف: ِمنَضَدة
َطّباخ: آشپز

طّباخات غاز: اجاق هاي گاز
َطّباخ غاز:اجاق گاز

طبيب: پزشك
َطرخون: ترخون 

طريق دائرّي: كمربندى
َطريق َرسيع: اتوبان

َطّفاية حريق: كپسول آتش نشانى
ي (عاميانه): خاموش كن ئ، َطفِّ َطفِّ

َطَلَب: خواست
َطامِطم، َبَندورة: گوجه

َطوارئ: اورژانس
َطويُل القامة: قدبلند

َطهران: تهران
َطيِّب: بسيار خوب، خوب
َطرَيان: پرواز، هواپيمايى

ُظْفر: ناخن
َظهرُُہ: پشتش، كمرش
عاِرش: دهم، دهمين

عايل، عالية: بلند
عاِمل (ج: ُعاّمل): كارگر

َعجوز: پير

َعَدد: تعداد
ْدَتها: آن را شمردى َعدَّ

عدس: عدس
َعرَبّية، َنّقالة: چرخ

ُعرزة: بخّيه
َعرِّْفني َعَىل: مرا آشنا كن با

ِعرْق(ج: ُعروق): رگ
رثٰى:گالبى َعرموط،ُكمَّ

َعسَكرّي: نظامى
عسل: عسل
َعشاء: شام

ِعرشون، ِعرشين: بيست، بيستم
َعصرُي الَفواِكه: آب ميوه

َعُضد: بازو
َعَضَلة: ماهيچه

َعَضلة َخروف: ماهيچة گوسفند
َعْظم (ج: ِعظام): استخوان

َعظم َبَقر: قلم گاو
َعفش (عاميانه): بار، اثاثيه

عفواً: ببخشيد
َعْقد: قرارداد

عقد اإليجار: اجاره نامه
َعّالقة: چوب لباسى (در عراق: زنبيل)

ُعْلَبة (ج: ُعَلب): قوطى، جعبه
َعَىل: بر، روي

َعَىل اليسار: طرف چپ
َعَىل اليمني: طرف راست
عىل رأيس: چشم، اطاعت

َعَىل طول: مستقيم
عىل َعيني: روى چشم، اطاعت

َعَىل َمهِلك: آرام و آهسته، يواش

عىل مَييِنك: سمت راست شما
َعاّم: از آنچه، دربارة آنچه

ِعامرة: ساختمان
 ُعاّمل: كارگران

ُعمرُك: عمر شما، سّن شما
ُعمرُُہ: عمر او

ُعمري: عمر من، سّن من
عناية ُمرّكزة: سى سى يو

ِعَنب: انگور
ِعنَد: هنگام، نزد، داشتن

ِعنَدك: دارى، نزد تو
ِعنَدُكم: داريد، نزد شما

ِعنَدُہ: دارد، نزد او
ِعندي: دارم، نزد من

ُعُنق، رََقبة: گردن
ُعنوان (ج: َعناوين): آدرس

ُعنواُنُه: آدرسش
عيادة الطبيب: مطب

: معّين كن ْ َعنيِّ
َعني (ج: ُعيون): چشم
َعيُنُه، َعيِنِه: چشمش
غازّية: گازدار، گازى

َغداء: ناهار
ُغرفة االنتظار: اتاق انتظار

ُغرفة التَّضميد: اتاق پانسمان
ُغرفُة الَفْحص: اتاق معاينه
ُغرفة ُثالثّية: اتاق سه نفره
ُغرفة ُثنائّية: اتاق دو نفره

ُغرفُة زرِق اإلَبر: اتاق تزريقات
ُغرفة ُمْفرَدة: اتاق يك نفره

َغسيُل الّدم: دياليز
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ِغطاُء الِقدر: درِ ديگ
غري َمسموح: مجاز نيست

فاتورة: فاكتور
فاصولية: لوبيا

فاصولية َحمراء: لوبيا قرمز
فاصولية َخرضاء: لوبيا سبز

فاِكهة ُمَعلَّبة: كمپوت
َفّتاحُة الُعَلب: در قوطى باز كن

َفَتَح: باز كرد
َفْتح: باز كردن
ِفِجل: تربچه

ُفْخذ، ُفُخذ: ران
َفراولة: توت فرنگى

فرصة سعيدة: از ديدارتان خوشحال شدم
َفّروج َمشوّي: جوجه كباب

دة: فريزر فريزر، ُمَجمِّ
َفريق إسعاّيف: تيم پزشكى

ُفسُتق: پسته
ُفسُتق َعبيد: پسته شامى

ُفطور، َفطور، إفطار: صبحانه
ُفّك: باز كن
فكس: فكس
فلفل: فلفل

َفم(ج: أفواہ): دهان
فنجان، استكان: استكان
ُفنُدق  (ج: َفناِدق): هتل

َفواِكه: ميوه ها
َفِهمُت: فهميدم

يف: در، داخل(در عاميانه سعودي: هست)
يف الِبداية: در ابتدا

يف أمان الله: خداحافظ

يف خدمِتُكم: در خدمت شما
فيلّية: فيله

فيها (يف + ها): در آن
قائُد السّيارة، سائق، َسّواق: راننده

قامئة: ليست
قاِدم: آينده (مترادِف :ُمْقِبل)
قاِدمون: افراد در حال آمدن

قارورة: ظرف شيشه اى
قاعُة االنتظار: سالن انتظار
قاَعُة املَطار: سالن فرودگاه

قاِفَلُتك: كاروان تو
قاِفَلُتُكم: كاروان شما
قافَلتي: كاروان من

قاَل: گفت
قاَم: ايستاد، به پاخاست

ُقبَّعة: كاله
َقبَل َسَنة: يك سال قبل

ِقدر، َطنجرة: ديگ، قابلمه
ُقدور (جمِع ِقْدر): ديگ ها

َقرنابيط: ُگل كلم
َقريب، قريبة: نزديك
ِقسم: بخش، قسمت

ِقسُم األِشّعة: بخش راديولوژى
ِقسم الباِطنّية: بخش داخلى
حيل: بخش اعزام ِقسُم الرتَّ

ِقسُم التَّفتيش: بخش بازرسى
ِقسم الِجراحّية: بخش جّراحى
ِقسُم الجوازات: بخش گذرنامه
قسم الُحروق: بخش سوختگى
وارئ: بخش اورژانس قسم الطَّ

قسم املخّ واألعصاب: بخش مغز واعصاب

قسم الِوالدة: زايشگاه
َقّشارُة الَبطاِطس: پوست كِن سيب زمينى

ِقرش النارنج: خالل نارنج
ِقشطة: خامه

َقصريُالقامة: قد كوتاه
َقصري، َقصرية: كوتاه

َقّطاعة الُخَرض: سبزى ُخردكن
ُقطن ِطّبّي: پنبة بهداشتى

َقَعَد: نشست
ِقْف: ايست، بايست

َقفيص، َمَسّد: بست (نام وسيله اى است)
ُقْل: بگو

ُقّالب: نوعى ماشين باربرى
َقليًال: كم

َقميص (ج: ُقمصان): پيراهن مردانه
قهوة: قهوه

قيَمر: سرشير (در عراق)
َكآبة: افسردگى
كاسات: استكانها

كاَن: بود
كانْت: بود (مؤنِث كاَن)

كاَن ِعنَدُكم: داشتيد
كاَن ما ساَفَر: سفر نكرده بود

َكأس(ج: ُكؤوس): ليوان
كباب: كباب

كباب ِقَطع: چنجه
كباب ُكفتة: كوبيده

َكبسولة (ج: كبسوالت): كپسول دارو
َكْبشة: آبگردان

َكبري: بزرگ
َكبينة (ج: َكبائن): كابين
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ِكتيل (در عراق): كترى
كثري: زياد

ُكحول: الكل
َكْدمة: خون مردگى

ُكّراث: تره، تره فرنگى
َكراّيس: صندلى ها
َكَرز حاِمض:آلبالو
َكَرز ُحلو: گيالس

ُكرّيس: صندلى
كرفس: كرفس

ُكرُكم، َبهارات: زردچوبه
ُكزُبرة، ُكْسُربة: گشنيز

َكفرة احتياطّية: الستيك زاپاس
ُكفوف، ُقّفازات : دستكش

ُكّل: هر، همه
ُكلُّها: همة آن

َكم: چه تعداد، چه مقدار، چند
َكام: همان طور كه

كم عدد: چه تعداد، چند تا
لوا: كامل كنيد َكمِّ

َكّمون: زيره
َكَنَبة (ج: َكَنبات): مبل

كوب(ج: أكواب)، كأس: ليوان
كوسه: كدو

َكهَربايّئ، َكهَربائّية : برقى، برقكش
كيس ُنفاية: كيسه زباله
َكيَف: چطور، چگونه

َكيَف حاُلك: حالت چطور است
ِلـ : براى، ماِل، از آِن

ال: نه
الأدري: نمى دانم

الَبأَس: عيبى ندارد
ال َتسَتعِجلوا: عجله نكنيد

الَتقَلْق: نگران نشو
الِسليّك: تلفن بى سيم
ال ُشْكَر َعَىل الواجب:

 وظيفه ام است تشّكر الزم نيست
: براى اينكه، زيرا إلنَّ

الَنقَبُل: قبول نمى كنيم
، ألنَُّه: زيرا ألنَّ

ُلب َجوز: مغز گردو
َلنَب: ماست (در قديم به معني شير بوده)

َلنَب رائب: دوغ
َلنَب (در سعودي:َزبادي): ماست

َلْحم (ج: ُلحوم): گوشت
َلحم بدون َعظم: گوشت بى استخوان

َلحم َبَقر: گوشت گاو
َلحم ِعْجل: گوشت گوساله
َلحم َغَنم:گوشت گوسفند
لحم َمشوّي: گوشت بريان

َلحم َمفروم: گوشت چرخ كرده
ُلحوم: گوشت ها(مفردش: َلحم)

ِلْحية: ريش
ِلسان (ج: أَْلِسنة): زبان

َمة (شاش): گاز استريل َلْصقة ُمَعقَّ
َلّفافة: باند
َلَك: برايت

ِلالسِتعامِل الرَّسمّي: براى كاربُرد ادارى
َلاّم: وقتى كه

ِلامذا: براى چه، چرا
ِلُمساَعَدِتُكم: براى كمك به شما

ِلَمن: مال چه كسى

َلْو: اگر
َلوحة: تابلو، لوحه

َلوَحُة الرََّحالت: تابلو پروازها
َلوحة السّيارة: پالك ماشين

لوري: نوعى ماشين باربرى بزرگ
َلوز: بادام

َلو َسَمْحت: اگر اجازه بفرماييد
َلون (ج: ألوان): رنگ

َلّيات َمعِدنّية: شلنگ روكش فلزى
َيل، ُخرطوم: شلنگ
َليَس، َليَست: نيست
َليلَة أمس: ديشب

لَيمون: ليمو
ِلّية: دنبه

ِمئتان، ِمئَتني: دويست، دويستم
ما الَخَرب: چه خبر

ماِبك: تو را چه مى شود (چته؟)
ماذا: چيست، چه چيز، چه

ما ساَفرُت: سفر نكردم
ماش: ماش
ماشياً: پياده

ما ِعندي: ندارم، نزد من نيست
ما يف مشكلة (عاميانه): عيبى ندارد

ما فيها: در آن نيست
ما َقِبَل: قبول نكرد

ما كاَن: نبود
ماِلح: شور

ماُهَو: چيست
ما ِهَي: چيست

ماء:(1) آب

(1) در عاميانه: ماي
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ماءالصّحة: آب بهداشتى
ماء ساِخن(حاّر): آب داغ
ماء ِصّحّي: آب بهداشتى

م: آب مقّطر ماء ُمَعقَّ
ُمَتَزوِّج: متأّهل

َمَتى: كى، چه موقع
: شكسته بند، ارتوپد ُمَجربِّ

ُمحاَفَظة: استان
ِمحَبس: فلكه آب، رگالتور

َمحَجرِصّحّي: قرنطينه
ِمحداد: چاقو تيزكن

ُة الَوقود: پمپ بنزين َمَحطَّ
ِمحَفظة َيَدوّية: كيف دستى

ُمخَتَرب (ج: مختربات): آزمايشگاه
ة، ِمَخّدة: بالش ُمَخدَّ

َمخَرج َطواِرئ: خروج اضطرارى
َمخَزن (ج: َمخاِزن): انبار

َمدَخُل الِعامرة: ورودى ساختمان
ُمَدراء: مديران

َمدَرج: باند
ُمُدن: شهرها

مدير القافلة: مدير كاروان
َمدينة (ج: ُمُدن): شهر

ُمّر: تلخ
َمّرات: بارها، دفعه ها
ُمراِفقون: همراهان

ُمراِقب: بازرس
ٰ َفراولة: مرباى توت فرنگى ُمرىبَّ

ٰ ِمشِمش: مرباى زردآلو ُمرىبَّ
ُمَرىّبٰ َشَفرات: مرباى يك نفره

َمرَتَبُتها: تشك آن

َمرَتَبة: تشك
ِمرحاض (ج: َمراحيض): توالت

َمرحباً ِبُكم: خوش آمديد
ُمرِشد دينّي: روحانى

ر: بيمارى قند كَّ مرض السُّ
بات: نوشابه، آبميوه و بستنى ُمرَطِّ

بات غازّية: نوشيدنى هاىگازدار ُمرَطِّ
َمرَق: خورش

َمرَُق الُخضار: قورمه سبزى
َمرَُق القيمة: خورش قيمه

َمرَق باِذنجان: خورشت بادمجان
َمرَق ُخَرض: خورش سبزى
َمرَق كوسه: خورشت كدو

مركز االتِّصاالت: مركز مخابرات
ِمْرَوَحة (ج: َمراِوح): بادبزن، پنكه

 َمرَّة: بار، دفعه
َمرّة واِحدة: يك بار

ُمساِعد: معاون
ُمساِعُد الّطّباخ: كمك آشپز

ُمساَعَدُتك: كمك تو
ُمساَعَدة: كمك كردن

َمساَءالخري: بعدازظهر بخير، شب به خير
ُمسَتشَفى (ج: ُمسَتشَفيات): بيمارستان

ُمسَتوَدع (ج: مستودعات): انبار
ُمسَتوَصف (ج: ُمسَتوَصفات): درمانگاه

َمسحوُق الثوم: پودر سير 
مسؤول الَحمَلة: مسؤول كاروان

ُمشاَهَدة: ديدن
ُمرشف: ناظر، سرپرست
َمرشوبات: نوشيدنى ها

ِمشِمش: زردآلو

َمصَدرُها: محّل صدور آن
ِمصَعد (ج: َمصاِعد): آسانسور

ِمصفاة (ِمصفي): آبكش، صافى
َمْصل، ماء ُمَغّذي: ِسُرم
ة املاء: پمپ آب ِمَضخَّ

ِمضياف: مهمان دوست
ُمَضيِّف: مهماندار

َمطار (ج: َمطارات): فرودگاه
َمطَبخ (ج: َمطاِبخ): آشپزخانه

َمطَعم (ج: مطاِعم): رستوران، غذاخورى
َمَع: با، همراه با

َمَع األَسف: متأّسفانه
المة: به سالمت َمَع السَّ

ُمعاَمَلُتك: رفتار تو
ُمعَتِمر: عمره گزار

َمعجون: ُرب
ُمَعّدات: تجهيزات

ِمعَصم (ج: َمعاِصم): مچ دست
لة: خراب ل، ُمَعطَّ ُمَعطَّ

َمَعَك: همراهت
َمعكرونية: ماكارونى
َمَعُكم: با خودتان

ق: جانباز، معلول ُمَعوَّ
َمعي: همراهم

ُمغاِدرون: خارج شوندگان
ُمغاَدرَة: خروج، ترك كردن جايى

ِمغرَفة: مالقه
ُمغَلق: بسته شده

ِمفتاح (ج: َمفاتيح): كليد، ُكد
ُمَفَرتق ُطُرق: چهارراه، سه راه

َمفتوح، َمفتوحة: باز
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ِمْفرََمة َلْحم: چرخ گوشت
َمفروشة ِبـ : پوشيده از، فرش شده از

ِمَفّك: پيچ گوشتى
ِمَفكَّ مربَّع: پيچ گوشتي چهارسو
َمقاعِد (جمِع َمقَعد): صندلى ها

ِمقَبُض الباب: دستگيره در 
: پوست َكن ُمَقرشِّ
َمقَصف: آبدارخانه

َمقطوعة: قطع است (براي برق)
َمقَعد: صندلى 
ِمقالة: ماهيتابه

ُة الّصوت: بلندگو ُمَكربِّ
َمَكتَبة: كتابخانه

َمكتوب: نوشته شده
َمكسور: شكسته

ِمكَنسة: جارو
ِمكيال: پيمانه

ُمَكيِّف (ج: ُمكيِّفات): كولر
ُمَكيِّف غازّي: كولر گازى

َمالِبُس اإلحرام: لباسهاى حرام
َمالِبُس الطبخ:لباس آشپزى

ُملَتوي: پيچ خورده
ِمْلح (ِمِلح): نمك

ِملح َحَجري: سنگ نمك
ِملَعَقة (ج: َمالِعق): قاشق

ِملَعَقة شاي: قاشق چايخورى
َملفوف، ُكُرمب: كلم پيچ

ُمَمثِّل: نماينده
َمَمّر (ج: َمَمرّات): راهرو

َمَمّرات: راهروها
ُمَمرِّضة: پرستار

ِمْملَحة: نمكدان
َمن: چه كسى، چه كساني

ِمْن: از
ِمن إيران: اهل ايران، از ايران
ِمن أّي َبَلد: اهل كجا هستيد

َمندوبني: نمايندگان
ِمنديل (ج: َمناديل): دستمال
ِمنَشَفة (ج: َمناِشف): حوله

ُم الغاز: رگالتور ُمَنظِّ
ِمن َفضِلك: خواهشمندم

ِمن ِقَبل: از طرف
ِمن َمَتى: از كى
ِمن ُهنا: از اينجا

ُمواَصفاُتُهم: مشّخصات آنها
موجود: هست، موجود است

موز: موز
ف: كارمند مَوظَّ

ُف الَجامرك: كارمند گمرك موظَّ
َموِقف (ج: َمواِقف): توقفگاه

موكيت: موكت
ئ: آرام بخش ُمَهدِّ
ِمهَنُتك: شغل تو

ميزان: ترازو
ميزانّية: نيم طبقه (مترادِف:مرسوقة)
ميكرو باص (ج: ميكرو باصات): مينى بوس

ميالد: تولّد
نائم: خوابيده
ناِد: صدا بزن

نافذة (ج: َنواِفذ): پنجره ها
ناقلة: وسيلة نقلّيه

َنبَدأ: شروع مى كنيم

َنبَقى: مى مانيم
َنَتَحرَُّك: حركت مى كنيم

َنجيء: مى آييم
َنحُن: ما

َنحيف: الغر
َنخِتُم: به پايان مى بريم

ُنخرُِجُه: او را خارج مى كنيم
َنذَهب: مى رويم

َنرجو: خواهشمنديم
ُنريُد: مى خواهيم

م: خونريزى َنزيُف الدَّ
َنزيف يف اُملّخ: خونريزى مغزى

ِنساء، ِنسوان: زنان
َنسَرتيُح: استراحت مى كنيم

ِنسكافه: نسكافه
َنَيس: فراموش كرد

َنسيُت: يادم رفت، فراموش كردم
ُنَصّيل: نماز مى خوانيم

َنّظارة: عينك
نظيف، َنظيفة: تميز

ُنعاس: خواب آلودگى
َنْعسان: خواب آلود

َنَعْم: بله
نعناع: نعنا

: عوض مى كنيم ُ ُنَغريِّ
ُنفاية، ُقاممة: زباله

ِنقابة: اتّحاديّه
ْص: كم كن، بردار َنقِّ

َنِقُف: مى ايستيم
َنهار: روز، هنگام روز

ِنهاية: پايان
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واِقف: ايستاده
َوْحدي: به تنهايى، من به تنهايى

َوحيداً: تنها
ِوداع، َوداع: خداحافظى

َوراَء: پشت
َوّريني(عاميانه): به من نشان بده

وزارة الداخلّية: وزارت كشور
َوِسخ، َوِسَخة: كثيف

َوصفة: نسخة پزشك
َوَصلَت: رسيدى
َوَصْلنا: رسيديم
َوَقَف: ايستاد
َوالّعة: فندك

َوَلد (جمع: أوالد): پسر، فرزند، بّچه
َونيت: وانت

ها: هان
هاِت: بياور، بده

هاِتف: تلفن
هاّمة: مهم

ُهبوُط الطائرة: فرود هواپيما
هذا: اين (اشاره به مذّكر)

هذہ: اين (مؤنث)
َهْل: آيا

ُهنا: اينجا
ُهناك: آنجا

ع، َقيء: استفراغ َهوَعة، َتَهوُّ
ِہ، ُہ: اَش، او
ي: اَم، من

يا: اى
يا أخي: اى برادرم

َيأيت: مى آيد

َيبَدؤوَن: شروع مى كنند
َيَتَرسَُّب: چكه مى كند

زوَن: مجّهز مى كنند ُيَجهِّ
: مى آورد ُيحِرضُ

َيحَفُظُهم: آنان را حفظ مي كند.
َيد (ج: أيدي): دست
َيدُخُل: داخل مى شود

َيُدها: دستش
 َيذَهُب: مى رود

َيرَكُب: سوار مى شود
َيسار: چپ

َيِصلوَن: مى رسند
َيقُعُد: مى نشيند
َيِقُف: مى ايستد
َيكوُن: مى باشد

مُيِكن: ممكن است
مَيني: راست

يوَجُد: وجود دارد
َيوم (ج: أّيام): روز

 



NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@HRI@paâaÏ�������z€a@

104

الُمعَجم

(الفارسّية - العربّية)
آب: ماء (ج: مياہ) (عاميانه: ماي)

آب بهداشتى: مإ الصّحة
آبدارخانه: َمقَصف

آبريزش: رََشح 
دوراُت  (ج:  املياہ  َدورُة  توالت:  آبريزگاه، 

املياہ)
آب سردكن: َبّرادة

آبكش: ِمصفاة (عاميانه: ِمصفي)
آبگردان: َكبشة كبرية

آبگرمكن: َسّخانه (ج: سّخانات)
آبليمو: َعصرُي اللَّيموِن الحاِمض

م آب مقّطر: ماء ُمَعقَّ
آب ميوه: َعصرُي الَفواِكه

آبميوه گيرى: َعّصارة
آبى: أزَرق، َزرقاء

آبى آسمانى: أَزَرق َساموي
ة (جمع: ُشَقق) آپارتمان: ُشقَّ

ة مؤثَّتة آپارتمان مبله: ُشقَّ
ة ُمِطّلة عىل  آپارتمان ُمشِرف به حرم: ُشقَّ

الَحرَم
ة ُمِطلَّة  آپارتمان ُمشِرف به خيابان: ُشقَّ

عىل الشارع
آپانديس: الزائدُة الدودّية (درعراق: َمْرصان أَعَور)

ات آجيل و تنّقالت: ُمَكرسَّ
آدرس: ُعنوان (جمع: َعناوين)

آدرسش: ُعنواُنُه
ئ آرام بخش: ُمَهدِّ

آرام و يواش: عىل َمهِلك
آرايشگر مردانه: َحالّق

آرد سوخارى: َسميد، َدقيق ِكنتايك
آرزو كردن: مَتَّني

آرزو مى كنم: أمََتَّنى
آزمايش: َتحليل (ج: َتحاليل)

م آزمايش خون: تحليُل الدَّ
آزمايشگاه: ُمخَتَرب (ج: مختربات)

آسان: َسهل
آسانسور: ِمصَعد (ج: َمصاِعد)

آسياب: طاحونة
آشپزخانه: َمطَبخ (جمع: َمطاِبخ)

آشنايى: َتعاُرف
آغاز: ِبداية

آماده: جاِهز، جاِهزة
آماده سازى: تحضري، تجهيز

آمبوالنس: إسعاف (ج: إسعافات)
آمپول: إبرَة (ج: إَبر)

آمد: جاَء، أىََت
آمدم: ِجئُت

آن: ذِلَك، ِتلَك، ذاَك
آنان (اشاره به دور): أولئك

آنان، ايشان: ُهم
آنان را خبر مى كنم: أُخِربُُهم

آنجا: ُهناك
آندوسكوپى: إندوسكوب

آهسته: َبطيء

آهسته حركت كن: َحرِّْك عىل َمهِلك
آيا: َهْل، أ

آينده: قاِدم، ُمقِبل، آيت
آينه: ِمرآة (جمع: َمرايا)

ابرو: حاِجب (ج: َحواِجب)
اتاق: ُغرَفة (جمع: ُغرَف)

اتاق انتظار: ُغرفُة االنتظار
اتاق پانسمان: ُغرفُة التَّضميد

اتاق تزريقات: ُغرفُة َزرِق اإلَبر
اتاق دو نفره: ُغرفة ُثنائّية

اتاق راديولوژى: ُغرفُة األِشّعة
اتاق سه نفره: ُغرفة ُثالثّية
اتاق معاينه: ُغرفُة الَفْحص

اتاق يك نفره: ُغرفة ُمفرَدة
اتّحاديه: ِنقابة

اتوبان: َطريق َرسيع
اتوبوس: باص (ج: باصات)، حاِفلة (ج: حاِفالت)

اتومبيل: سّيارة (جمع: سّيارات)
 اثاثيه: ِحْمل، َعفش (عاميانه)

اجاره: إيجار
اجازه نداد: ما َسَمَح

اجاق: طّباخ (ج: طّباخات)
اداره گذرنامه: ِقسُم الجوازات
ارتباطات، مخابرات: اّتصاالت

ارزان: َرخيص
ارزان تر: أرَخص

از: ِمْن
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از آنچه، درباره آنچه: َعاّم
از اينجا: ِمن ُهنا

از چه رنج مى برد؟ بيمارى اش
            چيست؟: ِممَّ َيشكو؟

از كى: ِمن َمتى 
استان: ُمحاَفَظة

استخوان: َعْظم (ج: ِعظام)
استراحت كرد: اِسَرتاَح

استراحت مى كنيم: َنسَرتيح
مة م، ُمَعقَّ استريل: ُمَعقَّ

استفاده كرد: اِسَتفاَد
استفاده كنيد: اِسَتفيدوا

ع، قيء استفراغ: َهوَعة، َتَهوُّ
استكان ها: كاسات شاي (در عراق: استكانات)

اسهال خونى: إسهال َدَموّي
اضافه: زائد

ْد، َزيِّْد اضافه كن: َزوِّ
اّطالعات: استعالمات

اعزام: َترحيل
افسر: ضاِبط (جمع: ُضّباط)

افسردگى: َكآبة
افسر گذرنامه: ضاِبُط الَجوازات

اگر: َلْو، إْن، إذا
اگر اجازه بفرماييد: َلو َسَمْحت

اگر خدا بخواهد: إن شاء الّله
الكل: الُكحول

امضا: َتوقيع
امكانات: إمكانّيات

(ج:  َمخَزن  مستودعات)  (ج:  ُمسَتوَدع  انبار: 
َمخازن)

انتخاب كن: اِنَتِخْب

انعام: إكرامّية، بخشيش، َبقشيش (عاميانه)
انگشت: إصَبع (ج: أصاِبع)

انگور: ِعَنب
او: هو (مؤنث: هي)

اورژانس: َطوارئ
اهل ايران: ِمن إيران

اهل كجا هستيد: ِمن أّي َبَلد
اى: يا

اى برادر من: يا أخي
ايستاد (به پا خاست): قاَم
ايستاد (توقف كرد): َوَقَف

ايستاده: واِقف، قائم
ايست، بايست: ِقْف

ة، َموِقف ايستگاه: َمَحطَّ
     (ج: محّطات، َمواِقف)

ُه الَوقود ايستگاه سوخت: َمَحطَّ
اين (اشاره به مذّكر): هذا

اين (اشاره به مؤنث): هذہ
اينجا: ُهنا (اِْهنا: در عاميانه)

اين ماه: هذا الشهر
اين ها: هؤالء 

با (همراه): مع
با (به وسيله): ِبـ

با چه چيز، با چه وسيله اى: مِباذا، ِبَم
با خودتان: َمَعُكم

بادبزن، پنكه: ِمْرَوَحة (ج: َمراِوح)
بارها، دفعه ها: َمّرات

باز (باز شده): َمْفتوح
بازار: سوق (ج: أسواق)

بازرس: ُمَفتِّش
بازرسى، جست و جو: َتفتيش

بازرسى مى كنم: ُأَفتُِّش
باز كرد: َفَتَح، َفكَّ

باز كردن: َفْتح
باز كن: اِفَتْح، ُفّك

بازو: َعُضد
با شما: َمَعك

با كمال ميل: ِبُكلِّ ُرسور، ِبُكلِّ َرغبة
باال بودن: ارتفاع

ة، ِوسادة بالش: ِمَخدَّ
با ماشين: ِبالسّيارة

باند: َلّفافة
باند فرودگاه: َمدَرج

با، همراه: َمَع
با هواپيما: ِبالطائرة

ببخشيد: عفواً
در  ْر،  عربستان:َسكَّ (در  أغِلْق   ، ُسدَّ ببند: 

عراق: ِسّد)
ببين: ُانُظْر (در عاميانه: شوْف)

بچسبانم: ألِصق
حيل بخش اعزام: قسُم الرتَّ

بخش اورژانس: قسم الطوارئ
بخش بازرسى: قسُم التَّفتيش 
بخش تعميرات: ِقسُم الصيانة
بخش جّراحى: قسُم الِجراحّية

بخش داخلى: قسُم الباطنّية
بخش راديولوژى: قسُم األِشّعة
بخش سوختگى: قسُم الُحروق

بخش، قسمت: ِقسم
بخش گذرنامه: ِقسُم الَجوازات

بخش مغز و اعصاب: قسُم املّخ و  األعصاب
بخّيه: ُعرزة
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بد: َسيِّئ
بده: أعِط، هاِت

بر: َعَىل
برادر: أخ (جمع: إخَوة)

برادران: إخَوة (مفرد آن: أَخ)
برادران دينى: إْخوان

برادر من: أخي
برانكارد: َحاّملة

براى: ِلـ
براى اينكه، زيرا: إلنَّ

برايت: َلَك
براى چه، چرا: ِلامذا، ِلَم، لِيْش (عاميانه)

براى كار كوچكى رفت: َذَهَب ألمٍر
     َبسيط، راح ِمشوار (عاميانه)

برحسِب: َحَسَب
بردار: اِحِمْل (در عاميانه: شيْل)

برداشت: َحَمَل (در عاميانه: شاْل)
برداشتن: َحْمل

برقكش: َكهَربايّئ
برقى: َكهَربايئ

برنج: ُرّز، أَُرّز (در عراق: مِتَّن)
برنج دمكش: ُرّزُبخارّي

برو: اِذَهْب، ُرْح
برو (مؤنث): اِذَهبي، روحي

بزرگ: َكبري
بزرگ تر: أكرب

َر) ، أْغَلَق (در عربستان:  َسكَّ بست: َسدَّ
بست: (مثل بست گاز): َقفيض، َمَسّد

بستنى: آيس كريم، بوظة
ة بسته (مانند بسته سبزى): َشدَّ

        (ج: َشّدات)

بسته شده: ُمغَلق 
ر)         (به عاميانه عربستان: ْمَسكَّ

بسيار ُخب: َحَسناً
بشقاب: َصْحن (ج: ُصحون)

بعد از: َبعَد
بعد از چند دقيقه: َبعَد دقائق

بعد از ظهر بخير: َمساَءالخري
بعد از يك هفته: َبعَد ُأسبوع

بعضى: َبعض
ْل بفرما: َتَفضَّ

ْف بكاه، كم كن: َخفِّ
بگذار: َضْع، (فصيح)، ُحّط، َخلِّ (عاميانه)

بگذار تماس بگيرد: َخلِّ َيتَِّصل
بگذار كه من: َدْعني (در عاميانه:َخّليني)

بگو: ُقْل
بگير: ُخْذ

بلند: عايل، عالية
وت َُة الصَّ بلندگو: ُمَكربِّ

بله: َنَعْم (در عاميانه: أيَوہ)
بليت: ِبطاَقة، َتذِكرة

بليت هواپيما: ِبطاَقُة الطائرة، َتذِكرَُة الطائرة
بنابراين: إَذن

بنشين: اِجِلْس، ُاقُعْد
بنفش: َبَنفَسجّي
بود: كاَن، كاَنْت

بوفه باز: بوفية َمفتوحة
به اميد ديدار: إىل اللِّقاء

به اينكه: ِبأنَّ
به، به سوى: إىل

به پايان مى بريم: َنخِتُم
بهتر: أحَسن، أفَضل

به تنهايى، من به تنهايى: َوْحدي
بهداشتى: ِصّحّية

به زودى: َقريباً، َعن َقريب
به زودى آن را خواهم فرستاد: َسُأرِسُلها

به زودى خواهد آمد: َسَيأيت
به زودى خواهم رفت: َسأذَهُب

المة به سالمت: َمَع السَّ
به ما بده: أعِطنا

به ما بدهيد: أعطونا
به من بده: أَعِطني، هاِت

به من نشان بده: َوّريني (عاميانه)، أَِرين 
(فصيح)

َر به ياد آورد: َتَذكَّ
 بيا: َتعال

بيا برويم: َتعال َنذَهب
بياور: اِْجِلْب، هاِت (در عاميانه:  جيْب)

بياييد: َتعالوا
بيست: ِعرشون، ِعرشين

بيستم: الِعرشون
بيمارستان: ُمسَتشَفى (جمع آن: مستشَفيات)

بيمارى: َمرَض (جمع: أمراض)
بيمارى داخلى: َمرَض داخّيل

ر كَّ بيمارى قند: مرُض السُّ
بين المللى: ُدَوّيل

بين چه كسانى: َبنَي َمن
بينى: أْنف (ج: ُأنوف)
پا: ِرْجل (جمع: أرُجل)

پارچ: َرصّاحّية
پاركينگ: َموِقف (جمع آن: َمواِقف)

پاساژ: أسواق َمركزيَّة
پاك كردن: َتنظيف
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پانزده: َخمسة َعَرش
پانزدهم: خاِمس َعَرش

پانصد: َخمسِمئة
پاها، دوپا: ِرْجَلني، ِرجالن

پايان: ِنهاية، آِخر
پاييز: َخريف

پتو: َبّطانية (ج: بّطانيات)
پدر: أب (جمع: آباء)، واِلد

پدربزرگ: َجّد (جمع: أجداد)
پذيرش: استقبال

پرچم: َعَلم (ج: أعالم)، راية (ج: رايات)
پرده: ِستارة (ج: َستائر)، ِستار (ج: ُسُرت)

پرستار: ُمَمرِّض، ُمَمرِّضة
پرواز، سفر: ِرْحلة

پرواز هواپيما از زمين: إقالُع  الطائرة
پرواز، هواپيمايى: َطرَيان

پزشك: َطبيب (جمع: أِطّباء)
پستان: َثْدي
پسته: ُفسُتق

پسر: َوَلد (جمع: أوالد)
پشت: َخلَْف، َوراَء

پشت بام: َسطح (ج: ُسطوح)
پشت، كمر: َظْهر

پل: ِجْرس (ج: ُجسور)، كوبري (درعربستان)
پالك ماشين: َلوحُة الّسيارة
پلكان، پله: ُسلَّم (ج: َسالِلم)

پله برقى: ُسلَّم َكهَربايّئ
پليس (مأمور پليس): ُرشطّي
پليس، (اداره پليس): ُرشطة

پليس راهنمايى و رانندگى: ُرشْطُة اُملرور
پماد: َضامد، َمرَهم

ُة املاء پمپ آب: َمَضخَّ
ُة الَوقود پمپ بنزين: َمَحطَّ
پنبه بهداشتى: ُقطن ِطّبي

پنج: َخمسة، َخمس
پنجاه: َخمسني، َخمسون

پنجره: ناِفَذة (ج: َنواِفذ)، ُشّباك(ج: َشبابيك)
پنجم: خاِمس

پنچرگيرى: َبنَرش
پنير: ُجْبَنة (ِجنِب در عاميانه)

پنير سه گوش: ُجْبنة ُمَثّلثات
پنير يك نفره: ُجْبنة َشَفرات

پوست: ِجْلد، َبَرشة
پوست كن سيب زمينى: َقّشارُة الَبطاِطس

ُس األسنان پوسيدگى دندان: َتَسوُّ
پياده: ماشياً

پياز: َبَصل
پيْچ خورده: ُملَتوي
پيچ گوشتى: ِمَفّك

پيچ گوشتى چهارسو: ِمَفّك ُمَربَّع
پير: َعجوز، شاِيب (عاميانه)

پيراهن: َقميص (ج: ُقمصان)
تا اينكه، حّتى: حّتى

تابلو: َلوحة
تابلو پروازها: َلوَحُة الرََّحالت

تا، تا اينكه: حّتى
ى، ُسْخنة تب: ُحمَّ

تجهيزات: ُمَعّدات
تحويل داد: َسلََّم

تحويل گرفت، دريافت كرد: اِسَتَلَم
تخت: َرسير (ج: أِرسَّة)

تخت دو نفره: َرسير ُمزَدوج، َرسير َدَبل

تخم مرغ آب پر: َبيض َمسلوق
ترازو: ميزان

 تره، تره فرنگى: ُكّراث
تزريق: َزرق

تشك: ِفراش (در عربستان:
     َمرَتَبة، در عراق: َدوَشك)

تشّكر كرد از: َشَكَر
تعداد: َعَدد

تعمير: َتصليح
تعمير كن: َصلِّْح

يوت تعويض روغنى: َتغيريُالزُّ
تلفن: هاتف، تليفون
تلفن بى سيم: الِسليّك
تلفن داخلى: َتحويلة

تلفن مركزى: َبّدالة، َسنرتال
تلفن همراه: َجّوال، نّقال، محمول

تماس بگير: اِتَِّصْل
تماس مى گيرم با: أتَِّصل ِبـ

تماس هاى تلفنى: اّتصاالت هاِتفّية
تمام شد: اِنَتَهى، َخَلص

تميز: َنظيف
تنها: َوحيداً

تو: أنَت (مؤنث: أنِت)
توالت: َدورُة املياہ، ِمرحاض (ج: َمراحيض) در 

عراق: َمراِفق ِصّحية
تو را چه مى شود (چته)؟: ما ِبك

توّقفگاه: َموِقف (جمع: َمواِقف)
تولّد: ميالد

تو (مذكر): أنَت
تو (مؤنّث): أنِت

تهران: َطهران
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تيم پزشكى: َفريق إسعاّيف
جا به جا كردن: َنْقل

رّية جا شكرى: ُسكَّ
جا ماند: َبِقَي

ُق الحرب جانباز، معلول: ُمَعوَّ
جعبه كمكهاى اوليه: ُعْلبة

اإلسعافاِت األّولّية
جعفرى: َبقدوِنس

جلويى: أمامّي
جمع كرد: َجَمَع
جمع كن: اِجَمْع

جناب دكتر: َحرضُة الطبيب
جواب بده به: أَِجْب عن

جو پوست كنده: َشعري ُمَقرشَّ
جوجه كباب: َفّروج َمْشوّي

جوش، جوشيده: ساِخن
چاق: َسمني، َمتني

چاقو: ِسّكني (ج: َسكاكني)
چاى: شاي

چاى پررنگ: شاي َثقيل
چاى تلخ: شاي ُمّر

چاى شيرين: شاي ُحلو
چاى كم رنگ: شاي َخفيف

چپ: َيسار، ِشامل
چته (در عاميانه): اِش فيك

چرا، براى چه: ِلامذا، ِلَم (در عاميانه: لـِيش)
چراغ راهنمايى و رانندگى: إشارُة اُملرور

چرخ: َعَربّية، َنّقالة، َعربانة (عاميانه)
چرخ گوشت: ِمْفرََمة َلْحم

چسباند: ألَصَق
چشم: َعني (ج: ُعيون)

چشم (اطاعت): أبِرش، حاِرض، عىل رأيس، 
عىل عيني

چشم شما بى بال: َتسَلم َعيناك
چطور: َكيَف (عاميانه عراق: اِشَلون) 

چقدر، چه تعداد: َكم
چلو خورش: ُرّز َمَع املَرَق
چلو كباب: ُرّز َمَع الكباب
جاج چلو مرغ: ُرّز َمَع الدَّ

چمدان: َحقيبة (جمع: َحقائب) 
       (درعاميانه: َشنطة جمع: ِشَنط)

چنجه: كباب ِقَطع
چند: ِبَكم، َكم

چند لحظه صبركن: َخّليك َمعاي (عاميانه)
چنگال غذاخورى: َشوكة

چوب لباسى: َعّالقة
عاميانه  (در  هَي  ما  ماهَو،  مــاذا،  ما،  چه: 

عربستان: اِيش؛ عراق: ِشنو و سوريه: شو)
چهار: أرَبَعة، أرَبع
چهارتايى: ُرباعّي

چهارراه، سه راه: ُمَفَرتق ُطُرق
چهارشنبه: أرِبعاء (1)

چهارم: الرابع
چه تعداد، چند تا: كم عدداً

 چه خبر: ما الَخَرب
چه خدمتى از ما ساخته است؟: أّي خدمة

چه دردى: بأَّي أََلم
چه فرمايشى داريد؟: ماذا تأُمر

چه كسى: َمن، منْي (عاميانه

(1) در عاميانه عربستان: الرُّبوع
(سه شنبه نيز در فصيح (الثُّالثاء) ولى در گويش 

عاميانه عربستان (التُّلوت) تلفظ مى شود.)

عربستان)، ِمنو (عاميانه عراق)
چهل: أرَبعون، أرَبعني

چهلم: األرَبعون، األرَبعني
چيز: َيشء (جمع: أشياء)

چيزها: أشياء
چيست: ما، ماذا، ماهو، ماهي

حدود: َحوايل
حراست فرودگاه: أمُن املَطار

حركت كن: َتَحرَّْك
حسن همكارى شما: ُحسُن  ُمساَعَدِتك

حضرت عالى: َحْرضَُتُكم
حّمام، توالت: حاّمم (جمع: حاّممات)

حمام فرنگى: حامم إفرَنجّي
حمل و نقل گروهى: َنْقل َجامعّي

حنجره: حنجرة
حوله: ِمنَشَفة (ج:َمناِشف)،
         خاويل، فوطة، َبشكري
خارج شوندگان: ُمغاِدرون

ي (عاميانه) خاموش كن: أْطِفئ، َطفِّ
خامه: ِقشطة (در عاميانه عراق: ِگيَمر)

خدا به شما پاداش خير دهد:
                  َجزاَك الّله خرياً

خداحافظ: يف أمان الّله
خداحافظى: ِوداع، َوداع

خدا شما را حفظ كند: َحِفَظَك الّله
ل، عاِطل، َخربان (عاميانه) خراب: ُمَعطَّ

خروج، ترك كردن جايى: ُمغاَدرَة
خروجى اضطرارى: َمخَرج  َطواِرئ

خريد (خريد كرد): اِشَرتَى
خريدن: ِرشاء

خسته نباشى: ساَعَدك الّله
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خط مستقيم تلفن: خّط ُمباِرش للهاِتف
خواب آلود: َنعسان

خواب آلودگى: ُنعاس
خوابيده: نائم

خواست: أراَد، َطَلَب
خواستن: َطَلب

خواهر: أخت (ج: أَخوات)
خواهشمنديم: َنرجو
خواهم گفت: َسأقوُل

خوب: َطيِّب، َجيِّد 
     (عاميانه عربستان:كَويِّس و عراق: زِيْن)

خوبم: أَنا ِبَخري
خورشت بادمجان: َمرَق الباِذنجان

خورشت كدو: َمرَق الكوسه
خورش سبزى: َمرَق الُخَرض

خوش آمدى: أهًال و سهًال ِبَك، َمرَحباً
خوش آمديد:أَهًال و َسهًال ِبُكم، َمرحباً ِبُكم

خون: َدم (ج: ِدماء)
م خونريزى: َنزيُف الدَّ

خونريزى بينى، خون دماغ: ُرعاف
خونريزى مغزى: َنزيف يف اُملّخ

خون مردگى: َكْدمة
خيابان: شارع (جمع: َشوارع)

خيابان اصلى: شارع رئييس
خيلى: ِجّداً

خيلى ممنون: ُشكراً َجزيًال
داخل مى شود: َيدُخُل

داراى اجازه، مجاز: َمسموح
داراى پوست سفيد: ذوَبَرشَة َبيضاء

داراى ريش سياه: ذوِلْحية َسوداء
دارد: ِعنَدُہ، َلُه، َلَديِه

دارم: ِعندي، يل، َلَديَّ
دارو: َدواء (ج: أدوية)

داروخانه: َصيَدلّية
داروخانه دار: َصيَدّيل

دارى: ِعنَدك، َلَك، َلَديَك
داريد: ِعنَدُكم، َلُكم، َلَديُكم

داشت: كاَن ِعنَدُہ، كان َلُه، كان َلَديِه
داشتيد: كاَن ِعنَدُكم، كاَن َلُكم، كاَن َلَديُكم

در: باب (ج: ابواب)
در آغاز: يف الِبداية
در ابتدا: يف البداية

در حال آمدن: قاِدمنَي
در حال ترك كردن: ُمغاِدريَن

در خدمت شما: يف خدمِتُكم
 درخواست: َطَلب (جمع: َطَلبات)

درد: أمل، َوَجع (ج: آالم، أوجاع)
در، داخل: يف

در، درب: باب (جمع: أبواب)
دردسر، گرفتارى: َورطة

دردهاى مفاصل: أوجاُع املفاصل
در قوطى باز كن: َفّتاحُة الُعَلب

درمانگاه: ُمسَتوَصف (ج: ُمسَتوَصفات)
درها: أبواب

دريافت كردم: اِسَتَلْمُت
دريافت كردى: اِسَتَلْمَت
دست: َيد (جمع: أيدي)

دستگاه تلفن: ِجهاُز التليفون
دستگيره در: ِمقَبُض الباب

دستمال: ِمنديل (جمع: َمناديل)
دستمال كاغذى: َمناديل ورقّية

دستمزد: أُجرة

دشوار، سخت: َصعب
دشوارى: ُصعوبة

دفتر كار: َمكَتب (جمع: َمكاِتب)
دفتر مدير هتل: مكتُب مديِر الُفنُدق

بط دقيقاً: ِبالضَّ
دمپايى: ِشبِشب (در عربستان)

دندان: ِسّن (ج: أسنان)
دندان پزشك: طبيُب األسنان

دو: اِثنان (اِثَنني)
دوازده: اِثنا َعَرش

دوازدهم: الثاين َعَرش
دوتايى: ُثنائّية

دو دقيقه: دقيقَتني
دور از: َبعيد َعن

دوربين: كامرية، كامريا
دوست: َصديق (جمع: أصدقاء)

دوستان: أصِدقاء
دوست دارى: ُتِحبُّ
دوش حّمام: دوش

دوشنبه: االثَنني
دوغ: َلنَب رائب

دوم: الثاين
دوهزار: ألفان (ألَفني)
دويست: ِمئتاِن، ِمئَتني

َده: َعَرشَة، َعرش
ِده: قرية (جمع: ُقَرى)، ريف (جمع:  أرياف)

دهان: َفم (ج: أفواہ)
دهم: العاِرش

دياليز: َغسيُل الّدم
ديد: شاَهَد، رأى (در عاميانه: شاْف)

ديدن: ُمشاَهَدة، رؤية
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َر دير كرد: َتأخَّ
ديروز: أمس

ديشب: َليلُة أمس
ديگ: ِقْدر (ج: ُقدور)

ديگر: آَخر (مؤنث: أُخَرى)
ديوار: ِجدار (ج: ُجدران)، حائط(ج: حيطان)

ذكر كن: ُاذُكْر
راست: مَيني

ران: ُفخذ
راننده: سائق (جمع: ُسّواق)

راهرو: َمَمّر (ج: َمَمّرات)
راهنمايى كردن: إرشاد

رستوران، غذاخورى: َمطَعم (ج:    مطاِعم)
رسيدى: َوَصلَت
رسيديم: َوَصْلنا

رشته فرنگى: َشْعرّية
رفت: َذَهَب، راَح

رفتار تو: ُمعاَمَلُتك
رفتن: َذهاب

رگ: ِعرْق (ج: ُعروق)
ُم الغاز رگالتور: ُمَنظِّ

رنگ: لَون (جمع: ألوان)
روحانى: ُمرِشد دينّي
روز: َيوم (جمع: أّيام)
روز(هنگام روز): َنهار

ْل روشن كن: َشغِّ
روشن كن (المپ را): َولِّع النور

روغن مايع: َزيت سائل
ريش: ِلْحية

زائران ما: ُزّواُرنا
زانو: ُرْكبة

زايشگاه: ِقسُم الوالدة
زبان: ِلسان (ج: أَلِسنة)

زبان عربى: اللغُة العربّية
زخم، جراحت: ُجرح (ج: ُجروح)

زن: اِمَرأة (ج: نساء)، ُحرمة (ج: َحريم (در 
عاميانه عربستان)

زنان: ِنساء، ِنسوان
زنده باشى: َحّياَك الّله

 زنش (همسرش): َزوَجُتُه
زياد: َكثري، َجزيل(در عاميانه عراق:ُهواية)

ْد، َزيِّْد زياد كن: َزوِّ
زيادى است: زائد

، ِألنَُّه زيرا: ِألنَّ
ساختمان: ِعامرة، ِبناية، ِبناء، مبنٰى

ساعات مالقات: ساعاُت زيارِة  املَرَىض
ساكت شو: ُاسُكْت

سال: َسَنة (ج: َسَنوات)، عام (ج:    أعوام)
ساالد: َسَلطة

سالن: صالة، قاعة، صالون
سالن اجتماعات: صالُة اُملحاَرضات

سالن انتظار: قاعُة االنتظار
سالن پذيرايى: صالُة االستقبال

سالن فرودگاه: قاَعُة املَطار
سالن ها: صاالت، قاعات

سال ها: َسَنوات، أعوام
ساولون: سافلون

سبد: َسلَّة (ج: َسّالت)
سبز: أخَرض (مؤنث: َخرضاء)

وات سبزيجات: ُخْرضَ
سبزى خرد كن: َقّطاعُة الُخَرض

سبك: َخفيف

سبيل: شارِب (ج: َشوارِب)
سر: رَأس (ج: ُرؤوس)

سرد: بارِد
ّالجات) سردخانه: ثّالجة (ج: ثـَ

سردرد: ُصداع
سرشلنگى: َشّطاف

سرفه: ُسعال، ُكّحة، ُقّحة
سرگيجه: َدوخة

سُرم: َمْصل، ماء ُمَغّذي
سرماخوردگى: ُزكام (در عراق: َنشلة)
سرور من، آقاى من، قربان:  سّيدي

سرويس: ِخدمة
ة حاّر، َصْلصة حاّر سس تند: َشطَّ

سس گوجه: َصْلصة َطامِطم (در سوريه: 
صلصة َبنَدورة)

سفر: َسْفرَة
سفر كرد: ساَفَر

سفر كردم: ساَفرُْت
سفر كردى: ساَفرَْت
سفر مى كنم: ُأساِفُر

سفر مى كنى: ُتساِفُر
سفر نكردم: ما ساَفرُت

سفر نكرده بود: كاَن ما ساَفَر
ُسفره: سفرة، مائدة

سفرها: َسفرات
سفيد: أبَيض (مؤنث: َبيضاء)

سقف: سقف (ج: أسُقف)
سكته قلبى: َجْلطة َقلبّية

سكته مغزى: َجْلطة ِدماغّية
سلف سرويس: ِخدمة ذاتّية

سمت راست شما: عىل مَييِنك
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سوئيت: َجناح (جمع: أجنِحة)
سوئيتها: أجِنحة (جمع: َجناح)

سوار مى شود: َيرَكب
سوپ: شوربة، ِحساء

سودمندتر: أنَفع
سوم: الثاِلث

سه: َثالثة، َثالث
سه بار، سه دفعه: َثالث َمّرات

سه تايى: ُثاليث
سياه: أسَود (مؤنث: َسوداء)

سيب زمينى: َبطاِطس، َبطاطا
سى سى يو: عناية ُمرَّكزة

سيصد: َثالمِثئة
سيم تلفن: ِسْلُك الهاتف

سيم كارت: َرشيحة، ِبطاقة
سينه: صدر (جمع: ُصدور)

سينى: صينّية
سؤال كرد: َسأََل

سؤالها: أسئلة
يحة شارژ سيم كارت: َشحُن الرشَّ

شام: َعشاء
يُت شام خوردم: َتَعشَّ

شانه (شانة سر): ُمْشط
شب: َليل، ِعشاء، مساء
شب به خير: َمساَءالخري

شربت: َرشاب
شروع مى كنند: َيبَدؤون

شروع مى كنيم: َنبَدأ
شصت: ِسّتون، ِسّتني

شغل تو: ِمهَنُتك
ر ناِعم شكر: ُسكَّ

شكسته: َمكسور
شكسته بند، ارتوپد: ُمَجربِّ
شكم: َبطن (جمع: ُبطون)

شلنگ روكْش فلزى: َلّيات َمعِدنّية
شلنگ گاز: ُخرطوُم الغاز

شلوغ: ُمزَدِحم
شما: أنُتم

شماره: رََقم (جمع: أرقام)
شماره گذرنامه: رََقُم الَجواز

شماره ها: أرقام
شماره ماشين: رقُم الّسيارة

شماره ويزا: رََقُم التَّأشرية
بت (در عاميانه: َسِبت) شنبه: السَّ

شور: ماِلح
شورى: ُملوحة

شهر: مدينة (جمع: ُمُدن)
شيرآب: ِبْزبوز، َحَنفّية

م شير پاستوريزه: َحليب ُمَعقَّ
َسم شير پرچرب: َحليب كاِمُل الدَّ

شير، شيرخوردن: َحليب
شيرين: ُحْلو

شيرينى: َحَلّويات
شيرينى فروش: َحْلوايّن

شيرينى فروشى: َحَلوّيات
شيرينى: َحَلوّيات

شيرينى (شيرين بودن): َحالوة
شيشه: ُزجاج (در عاميانه: ُگزاز)

صابون مايع: صابون سائل
صبح: َصباح

صبِح امروز: َصباُح اليوم
صبحانه: ُفطور، إفطار، َفطور (در عراق: ُريوق)

صبحانه خوردم: َفَطرُت (در عراق: َتَريَّقُت)
صبح به خير: َصباح الَخري

ور صبح به خير و شادى: َصباَح النور و الرسُّ
صبر كن: اِصِربْ (اِسَتّنا در عاميانه مرص)

صد: ِمئة، ِمائة، (در عاميانه: مّيه)
صدابزن: ناِد (در عراق: صيْح)

صدويكم: اَألّول بعداملائة
صرافى: ِرصافة

صندلى: ُكرّيس (ج: َكراّيس)، َمقَعد(ج: َمقاِعد)
صندلى ها: َمقاِعد، َكراّيس

صندوق: ُصندوق (ج: َصناديق)
صندوق بغل: ُصندوُق الَجنب
صندوق پستى: ُصندوقُ الَربيد

صندوق ها: َصناديق
صندوق هاى بغل: َصناديُق الَجنب

طاس و بى مو: أصَلع
طبقه: َدور (ج: أدوار)، طاِبق (ج:َطواِبق)

طبقه ها: َطواِبق، أدوار
طرف چپ: َعَىل اليسار

طرف راست: َعَىل اليمني
عجله كن: اِسَتْعِجْل، ِبرسعة، أِرسْع

عجله نكنيد: الَتسَتعِجلوا
عسل: َعَسل

عمر او: ُعمرُُہ
عمره گزار: ُمعَتِمر

عمره گزاران: ُمعَتِمرون
ْ ْل، َغريِّ عوض كن: َبدِّ
ُل عوض مى كنم: ُأَبدِّ

ُل ، ُنَبدِّ ُ عوض مى كنيم: ُنَغريِّ
عيبى ندارد: الَبأَس (در عاميانه   عربستان: 

ما يف مشكلة و در عراق: َماْيخالِف)
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عينك: َنّظارة (ج: َنّظارات)
غذاخورى: َمطَعم (جمع: َمطاِعم)

فاكتور: فاتورة
فراموش كرد: َنِيسَ
فراوان: َجزيًال، كثرياً

فردا: َغداً (عاميانه عربستان: ُبكرة؛ عاميانه 
عراق: باِچر)
فروخت: باَع

فرودگاه: َمطار (جمع: َمطارات)
َوّيل فرودگاه بين المللى: املَطاُر الدُّ

فرود هواپيما: ُهبوُط الطائرة
فروش: َبيع

فروشگاه: َمتَجر (جمع: َمتاِجر)
فروشگاه ها: َمتاِجر

فروشنده: بائع (ج: باعة)
َدة الَّجة َتجميد، ُمَجمِّ فريزر: ثـَ

فشار بده: اِضَغْط
م فشارخون: َضْغُط الدَّ

فشار دادن: َضْغط
فكس: فكس

فالكس چاى: ِترموس شاي 
            (ج:ِترموسات)، َبّراد شاي

فلكه گاز يا آب: ِمحَبس
فندك: َوّالعة

فهميدم: َفِهمُت
فيروزه اى: َفريوَزجّي

ب قابل نوشيدن: صالح لِلرشُّ
 قاشق: ِملَعَقة (ج: َمالِعق)

قاشق چاى خورى: ِملَعَقة شاي
قالى، قاليچه: سّجاد (جمع: َسجاجيد)

قبول نكرد: ما َقِبَل

قبول نمى كنيم: الَنقَبُل
قد بلند: َطويُل القامة
قدكوتاه: َقصرُي القامة

قرارداد: َعْقد (ج: ُعقود)، اّتفاق
قرص: َحّب (جمع: ُحبوب)
قرمز: أحَمر (مؤنث: َحمراء)

قّصاب: َجّزار، َلّحام
قطع است: َمقطوعة

قفل: ُقفل
قليان: شيشه، َغرشة، نارجيلة

ر َقواِلب، سّكر مكعَّب قند: ُسكَّ
رَية قندان، جاشكرى: ُسكَّ

ر مكعَّب ر قواِلب، ُسكَّ قند حّبه: ُسكَّ
ر، مرض سّكر  قندخون: ُسكَّ
قوطى: ُعْلبة (جمع: ُعَلب)

قهوه اى: ُبّنّي(در عراق: َقْهواي، َجوزي)
قيمت: ِسعر (جمع: أسعار) مَثَن، قيمة

كابين: َكبينة (ج: َكبائن)
كارت، بليت: ِبطاقة (جمع: ِبطاقات)

كارت بهداشتى: َشهادة ِصحّية
كارت تلفن: ِبطاقة التليفون
كارت خروج: ِبطاقُة اُملغاَدرَة

كارت ماشين: ِبطاقُة االستامرة
كارت من: ِبطاقتي

خول كارت ورود: ِبطاقُة الدُّ
كارگاه: َمعَمل (ج: َمعاِمل)

كارگر: عاِمل (ج: ُعاّمل)
ف كارمند: ُمَوظَّ

كاروان: قافلة (جمع: َقواِفل)، َحملة
لوا كامل كنيد: أكِملوا، َكمِّ

كباب پز: َشّواية

كپسول دارو: َكبسول (جمع: كبسوالت)
كپسول گاز: أنبوب غاز، ِقّنيَنة غاز

كپسول هاى گاز: أنابيب (جمِع أنبوب)
كتابخانه: َمكَتَبة

كترى: ِترموس شاي (در عاميانه عراق: ِكْتيل)
كثيف: َوِسخ

كثيفى: َوساخة
كجا: أَيَن (در عاميانه عربستان و  عراق: َوين 

و در مرص : فني) 
كد: ِمفتاح (ج: َمفاتيح)

كدام: أَّي
كد بين المللى: ِمفتاح ُدَوّيل
كره: ُزبَدة (ِزِبد در عاميانه)

عاميانه  در  أحذية)  (جمع:  ِحذاء  كفش: 
عراق: ُقْنَدرة جمع: َقناِدر

كفش ها: أْحذية
كفگير: َكبشة

كلم برگ: َملفوف
كلم پيچ: َملفوف، ُكُرنب

كليد: ِمفتاح (جمع: َمفاتيح)
كليدبرق: ِزّرالَكهَرباء

كليد زاپاس: ِمفتاح احتياطي
كليدها: َمفاتيح

كم: َقليل (در عاميانه شَويِّه كه
ر (َيشء) است)       مصغَّ

كم است: ناِقص
كمربندى: طريق دائرّي
كمك كردن: ُمساَعَدة
ْص كم كن (بردار): َنقِّ

كنار: َجنَب، ِجوار، ِبِجوار
كوبيده: كباب ُكفتة
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كوتاه: َقصري
كوچك: َصغري (جمع: ِصغار)

كوچك تر: أصَغر
كولر آبى: ُمَربِّدة

كولر گازى: ُمَكيِّف (ج: ُمَكيِّفات)
كه: أْن

كى، چه موقع: َمَتى 
       (در عاميانه  عراق: اِش وَِكت)

كيف، چمدان، ساك: َحقيبة 
(ج:َحقائب)، در عاميانه: َشْنطة(ج: ِشَنط)

كيف دستى: ِمحَفَظة َيدَوّية
كيف سامسونيت: َحقيبة  ِدبلوماسّية

كيه (در تلفن): منْي َمعاي (در عاميانه سعودي)
كيه، كيست: َمن هَو

َمة (شاش) گاز استريل: َلْصقة ُمَعقَّ
گاز، چسب: َلصقة

گازدار، گازى: غازّية
گاو صندوق: ِخزانُة ُنقود

فر  گذرنامه: َجواُز السَّ
گذرنامه ها: َجوازات

گران: غايل
گران تر: أغَىل

گردن: ُعُنق، رََقبة
گرما: حرارة

گرم، جوش: ساِخن
گرم، داغ: حاّر

گشتى: َدورّية (ج: َدورّيات)
گشنيز: ُكزُبرة، ُكسُربة

گل كلم: َقرنابيط
گمرك: َجامرِك

گم شد: ضاَع، ُفِقَد

گمشدگان: تائهني، ضائعني، مفقودين
گم شده اند: ضاعوا، ُفِقدوا

گم كرد: َضيََّع، َفَقَد
گندمگون: أسَمُر اللَّون

گواهينامه رانندگى: ُرْخصة قيادِة
وق      السّيارة، ُرخْصة السَّ

در  عراق(طامطة)  در  فرنگي:  گوجه 
سعودي (َطامِطم) در سوريه(َبَندورة)

گوش: ُأُذن (ج: آذان)
گوشت: َلْحم (ج: ُلحوم)

گوشى: َساّمعة
الستيك زاپاس: َكفرة احتياطّية

الغر: َنحيف
لب: َشَفة (ج: ِشفاهه)

لباس ها: َمالِبس، ثياب، أَلِبسة
لبنّيات: ألبان

لب ها، دو لب: َشَفَتني، َشَفتان
ص َمجروش لپه: ُحمُّ

لطفا: َرجاًء، ِمن َفضِلك
لوبيا سبز: فاصوليا َخرضاء
لوبيا قرمز: فاصوليا َحمراء

لوستر: ُثَرّيا، َنَجفة
لوله كش: َسّباك

ليست، منو: قامئة
ما: َنحُن (در عاميانه: اِْحنه)

هات)، واِلدة مادر: ُأّم (جمع: أمَّ
ة مادربزرگ: َجدَّ

ماست: َلنَب، َلنَب َزبادي (در عراق: َروبة)
ماشين: سّيارة

ماشين آتش نشانى: َسّيارُة اإلطفاء
ماشين باربرى: َسّيارُة الُحمولة

طة ماشين پليس: َسّيارُة الرشُّ
ماشين ريش تراشى: َمِكينُة الِحالقة
ماشين كرايه، تاكسى: َسّيارُة األجرَة

ماند، جا ماند: َبِقَي
ماهيتابه: ِمقالة(عاميانه عراق: طاوہ)

ماهيچه: َعَضَلة
مأمور پليس: ُرشطّي

مأمور نظامى: َرُجل َعسَكرّي
متأّسفانه: َمعَ األَسف

متشكرم به خاطر: ُشكراً َعَىل
مجاز نيست: غري َمسموح
زوَن مجّهز مى كنند: ُيَجهِّ

مچ دست: ِمعَصم (ج: َمعاِصم)
مخلوط كن: َخّالطة

مديران: ُمَدراء
مدير كاروان: مديُر القافلة (در

     عاميانه: َحمَلدار، معّلم)
ٰ َفراولة مرباى توت فرنگى: ُمرىبَّ

ٰ ِمشِمش مرباى زردآلو: ُمرىبَّ
مرتب كن: رَتِّْب

مرد: َرُجل (جمع: ِرجال)
مرغ بريان: َدجاج َمْشوّي

مركز مخابرات: مركُز االّتصاالت
مسئول كاروان: مسؤول الَحمَلة

مستقيم: َعَىل طول (در سعودى)
             ُدْغري (در عاميانه سوريه)،

             ُگَبل (در عاميانه عراق)، 
             سيدہ (در امارات)

مستقيم (مانند پخش مستقيم):  ُمباِرش
م مسموميت: َتَسمُّ

مشخصات آنها: مواَصفاُتُهم
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مطب: عيادُة الطبيب
معاون: ُمساِعد

معاينه: َفحص (ج: ُفحوص)
معّين كردن: تعيني

ْ معّين كن: َعنيِّ
مقابل، جلو: أماَم (در عاميانه:

     ِگّدام)
مالفه: َرشَشف (جمع: َرشاِشف)

مالقه: ِمغرَفة
 ملّّيت: ِجنسّية

ممكن است: مُيِكن، ُممِكن
من: أنا (در عاميانه: آين)

منتظربمان: اِْنَتِظْر
مو: َشْعر

موبايل: َجّوال، َمحمول، َنّقال،
     َخلَيوي (درعراق)

موكت: موكيت
ُمهر: َختم

مهم: هاّم، هاّمة
مهماندار: ُمَضيِّف

مى آَوَرد: َيجِلُب، ُيحِرضُ (در
     عاميانه: اِيجيْب)
مى آيد: َيأيت، َيجيء

ميدان و فضاى فرودگاه: ساحُة
     املَطار

ميز: طاولة، ِمنَضَدة
مينى بوس: ميكروباص (ج:

     ميكروباصات)
ميوه: فاِكهة (ج: َفواِكه)

ناخن: ُظْفر (جمع الجمع: أظافري)
نادرست: َخَطأ(ج: أخطاء)

ناراحت (دلخور): َزْعالن
ناراحت (غمگين): َحزين

نارنجى: ُبرُتقاّيل
ناظر، سرپرست: ُمرشِف
نام: اسم (جمع: أسامء)

نام پدر: اسُم األب
نام پدربزرگ: اسُم الَجّد

نام خانوادگى: اسُم العائلة،
     االسم العائّيل

نام كوچك: االسم األّول
نان: ُخْبز، ُخُبز، َعيش

نان تافتون: مَتيس(در سعودى)
نان ساندويچى: صامويل(در

     عراق: َصّمون)
ناهار: َغداء

يُت ناهار خوردم: َتَغدَّ
ص نخود: ُحمُّ

نخودفرنگى: بازِّالء
نردبان: ُسلَّم (ج: َسالِلم)

نزديك: َقريب
نزديك به: قريب ِمن

نزديك تر: أقرَب
نزديك، در نزديكى: ُقرَْب

نزديك شد به: اِقَرتََب ِمن، َقرَُب
     ِمن

نسخه پزشك: َوصفة (جمع:
     َوصفات)

نسكافه: نسكافه
نشت مى كند: َيَتَرسَّب
نشسته: جاِلس، قاِعد

ْب نصب كن: رَكِّ

نظامى: َعسَكرّي
نعنا: َنعناع

نفخ معده: انتفاخ يف املعدة
نگاه كن: ُاْنُظر (در عاميانه: شوْف)

نگران نشو: الَتقَلْق
نگهبان: حارِس (ج: ُحّراس)

نگهبان ساختمان: حارُِس الِعامرة
نگهدارى، تأسيسات: صيانة

نماز بخوان: َصلِّ
نماز خواند: َصىلَّ

نماز مى خواند: ُيَصّيل
نمك: ِملح

نمكدان: َمالّحة، ِممَلحة
نمونه: مَنوَذج (جمع: مَناِذج)

نوار چسب: َرشيط الِصق
(َشَرتتون در عاميانه عربستان)

نوار قلب: رسُم القلب، تخطيُط
     القلب

نوار مغز: رَسُم اُملّخ
نود: ِتسعون، ِتسعني

نودم: التسعون
نوزده: ِتسعة َعَرش

نوزدهم: التاِسع َعَرش
نوشته شده: َمكتوب
نوش جان: َهنيئا َلَك

نوشيدن: ُرشب
نوشيدنى ها: َمرشوبات

نوشيدنى ها (بستنى و آب ميوه
بات      و...): ُمرَطِّ

بات نوشيدنى هاى گازدار: ُمرَطِّ
     غازّية
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نه: ال
نه بابا: ال ياَبه (در عاميانه عراق)

نيازمند: ِبحاجة
نيست: َليَس (در عاميانه عراق و

     عربستان: مو در سوريه: ُمش)
نيست، موجود نيست: ما موجود،

     (در عاميانه عراق: ماكو و در
     عاميانه عربستان: مايف)

 نيم: ِنصف (در عاميانه: ُنص)
نيم طبقه: َمرسوقة، ميزانّية

نيمه شب: ُمنَتَصُف اللَّيل
وارد شدن: ُدخول

واكسيناسيون: َتطعيم
وان: بانيو (ج: بانيوات)

وانت: َونيت
وجود دارد: يوَجد، موجود (در

     عاميانه عراق: أكو و در
     عربستان: يف)

ورود: ُدخول
ورودى ساختمان: َمدَخُل الِعامرة

وسعت، اندازه: ِسَعة
وظيفه ام است تشّكر الزم نيست:

     ال ُشْكَر َعَىل الواِجب
وقت شما به خير: أسَعَدالّله

     أوقاَتُكم
وقتى كه: َلاّم، ِعنَدما، حيَنام

ولى: لِكْن
ويزا: َتأشرية، فيزا

هان: ها
هتل: ُفنُدق (جمع: َفناِدق)

هجده: مَثانية َعَرش

هجدهم: الثاِمن َعَرش
هرگز: َكّال

هر، همه: ُكّل
هزار: أْلف(در عاميانه:أِلْف)

هزاران: آالف
هست، موجود است: َموجود

هشت: مَثانية، مَثاين
هشتاد: مَثانون، مَثانني

هشتم: الثاِمن
هفتاد: َسبعون، َسبعني 

هفته: ُأسبوع (ج: أَسابيع)
همان طور كه: َكام

هماهنگى كردن: َتنسيق
همچنين: أيضاً، (در عاميانه عراق:

     َهم و در عربستان: َكامن)
همراهان: ُمراِفقون

همراهت: َمَعَك
همراهش: َمَعُه
همراهم: َمعي

همكف: َدور أرّيض
همه، هر: ُكّل

همه آنها: ُكلُُّهم
هنگام: ِعنَد، حنَي

هنگامى كه: ِعنَدما، َلاّم، حيَنام
هواپيما: طائرة (جمع: طائرات)

هويج: َجَزر
يا: أْو، أْم

ياد دادن: تعليم
ْل يادداشت كن: َسجِّ

يادم رفت، فراموش كردم: َنسيُت
يازده: أََحد َعَرش (در عاميانه

     عراق: َدَعش)
يازدهم: الحادي َعَرش 

يبوست: إمساك
ّالجة يخچال: ثـَ

يك: واِحد، واحدة
يك بار: َمرَّة واحدة

يك سال قبل: َقبَل َسَنة
يكشنبه: األَحد

يك نفره (اتاق): ُمْفرََدة
يك نفره (پنير): َشَفرات

يكى از، يكى: أَحد
يكى يكى: واحداً واحداً
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